
Dosarul nr. 2c-716/21  (2-21040118-12-2c-18032021)

Î N C H E I E R E
 23  iulie  2021                                                                                            municipiul 

Chişinău
Judecătoria   Chişinău (sediul Centru)
Instanţa compusă din
Preşedintele şedinţei, judecătorul   Maria Ţurcan
Grefier                                             Aliona  Chihai 
 
a examinat în şedinţă de judecată publică cauza civilă la  cererea de chemare în judecată 
înaintată de SRL ”GBG-MLD” către Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui  și 
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, intervenient accesoriu  
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și  SRL ”Becor” 
privind încasarea sumei și executarea silită a obligației, și acțiunea reconvențională a 
Centrului  Național de Transfuzie a Sîngelui către SRL ”GBG-MLD”, intervenient 
accesoriu  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova 
privind  încasarea prejudiciului material  cauzat, încasarea taxei de stat, 
                                                               A  C O N S T A T A T:

1. La data de 17.03.2021  reclamantul SRL ”GBG-MLD”   a depus cererea de chemare în 
judecată către Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui  și Centrul pentru Achiziții 
Publice Centralizate în Sănătate, intervenient accesoriu  Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale al Republicii Moldova  privind încasarea sumei și executarea silită a 
obligației.

2. În motivarea cererii reclamantul a invocat, că urmare a desfășurării procedurii  de 
achiziție publică în formă de negocieri  fără publicarea prealabilă a anunțului  nr. NFP 
20/009 din 02.10.2020, organizată de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate 
în Sănătate (CAPCS), privind achiziționarea  consumabilelor  pentru realizarea 
Programului Național ”Securitatea  transfuzională și autoasigurarea țării cu produse  
sanguine conform necesităților pentru anul 2020”, compania SRL ”GBG-MLD” a fost 
desemnată în calitate de cîștigător. Ulterior, între CAPCS (autoritatea contractantă), SRL 
”GBG-MLD” (vînzătorul) și Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui   (CNTS) ( 
beneficiar final) a fost încheiat contractul nr.888/10/20 din 07.10.2020 privind 
achiziționarea testelor pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de  
sînge/componente sanguine și sîngelui/componentelor sanguine  donat, la prima etapă de 
triere, aprobat de CAPCS la 29.10.2020. În conformitate cu prevederile contractuale în 
data de 30.10.2020 de către SRL ”GBG-MLD” au fost livrate 54 000 de teste. 
Beneficiarului final i-au fost oferite gratuit  2000 de teste pentru efectuarea calibrării 
echipamentelor și instruirii personalului. Menționează reclamantul, că SRL ”GBG-
MLD” a efectuat livrarea/instalarea echipamentului Architect i2000SR (cu nr.isr04777 și 
isr04808), oferit cu titlu de folosință  gratuită și a testelor/consumabilelor aferente, în 
strictă conformitate cu oferta, prezentată în cadrul procedurii de licitație publică și a 
contractului  încheiat. Reclamantul susține că pînă la depunerea acțiunii, conducerea 
CNTS, în persoana dei director Svetlana Cebotari, refuză neîntemeiat  semnarea facturii 
fiscale nr.***** din 30.10.2020 în sumă de  1 049 760 lei; pentru produsele livrate deja 



și utilizate de către CNTS și altor acte, la moment nu sunt semnate următoarele 
documente: Factura  fiscală nr.***** din 30.10.2020 în sumă de  1 049 760 lei;  Actul 
bilateral de transmitere a bunurilor-54000 teste datat cu 30.10.2020; Actul bilateral de 
transmitere a bunurilor-2000 teste  livrate gratis (500 teste per reagent); Actul bilateral 
de transmitere a bunurilor-Controale, calibratoare, soluții livrate gratuit; Contractul de 
comodat-instrumente oferite cu titlu de folosință gratuită Architect i2000x2 bucăți și 
actul bilateral de transmitere a bunurilor din 30.10.2020; Factura Fiscală nr. ***** din 
30.10.2020-transmitere analizator imunologic cu fluorescență Architect i1000, Abbot; 
Actul bilateral de transmitere a bunurilor-Stație de purificare apa x 1 buc.; Actul bilateral 
de transmitere a bunurilor-Soluție de hipoclorid de sodiu 0,5%-1 litru, prod.:Avantor 
Performance Materials B.V.. A mai indicat, reclamantul, că echipamentul a fost pus în 
funcțiune  și personalul  din laboratorul CNTS zilnic efectuează sute de teste. Despre 
situația creată a fost informat atît Centrul  pentru Achiziții Publice Centralizate în 
Sănătate (CAPCS), cît și Ministerul Sănătății al RM, au fost depuse un șir de notificări în 
adresa CNTS în vederea soluționării amiabile, dar și organizate cîteva ședințe oficiale 
comune, fapt care  nu s-a soldat cu succes. Problema a fost soluționată pe cale 
extrajudiciară de către CAPCS care este autoritate contractantă, deciziile căreia nu au 
fost respectate  de către  pîrîtul CNTS. În luna  martie 2021 a fost propus spre semnare  
un acord adițional trilateral  între  SRL ”GBG-MLD”, CAPCS și CNTS  ca urmare a 
hotărîrii grupului de lucru al CAPCS din data de 04.02.2021 și 01.03.2021, în scopul 
modificării contractului nr.888/10/20 din 07.10.2020, vizînd  pct. 3 Cerințe pentru 
reagenți/calibratori/soluții aplicate în tehnologia oferită, lit.a) din Specificația nr.2  al 
Contractului Specificațiile tehnice depline propuse de către ofertant se modifică și va 
avea  următorul cuprins: ”3.Cerințe pentru reagenți/calibratori/soluții aplicate în 
tehnologia oferită:a) Stabilitatea  la plasarea în dispozitivul medical cu cel puțin 28 
zile”. Însă, pîrîtul CNTS  nu l-a semnat. A mai menționat reclamantul, că  toate acțiunile 
CNTS nu au suport juridic, au la origine doar argumente formulate de concurentul  SRL 
”Becor”, care au fost declarate irelevante prin Decizia ANSC din 29.10.2020. Apreciază 
comportamentul CNTS ca fiind de rea-credință, care-i violează  dreptul de proprietate, 
prin neexecutarea contractului. Totodată, în temeiul  art.16 alin.(1) lit.e), i) Cod civil,  
consideră că este în drept să își apere interesele prin modificarea justificată a contractului 
cît și executarea în natură a obligației, invocînd și art.art.774, 901, 912, 913 Cod civil. 
De asemenea, a invocat prevederile art.  76  alin.(2) pct.2, 4, alin.(13) și (16) al Legii 
nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Ca urmare a adresării  la 11.12.2020   
prin scrisoarea nr.G-963  a SRL ”GBG-MLD”, de către CNTS a fost exprimat refuzul de 
recepționare a tranșei a II, invocîndu-se motive nejustificate. Prin scrisoarea CAPCS din  
23.12.2020 s-a respins  solicitarea CNTS privind rezoluțiunea contractului. Iar începînd 
cu 01.01.2021 CNTS  se află vădit în întîrziere de recepționare de recepționare, iar 
CAPCS în întîrziere de achitare a tranșei a II în sumă totală de 2 367 792 lei-perioada 
pentru care se calculează penalitatea de întîrziere.

3. Solicită reclamantul SRL ”GBG-MLD”: 1) încasarea de la Centrul pentru Achiziții 
Publice Centralizate în Sănătate a sumei de 1 049 760 lei cu titlu de preț  pentru 54 000 
de teste, recepționate de Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui la data de 30.10.2020, 
în temeiul contractului nr.888/10/20 din 07.10.2020, conform  facturii fiscale nr.***** 
din 30.10.2020; 2) obligarea Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui să execute silit 
obligațiile în baza contractului nr.888/10/20 din 07.10.2020 și să semneze următoarele 



acte: Factura  fiscală nr.***** din 30.10.2020 în sumă de  1 049 760 lei;  Actul bilateral 
de transmitere a bunurilor-54000 teste datat cu 30.10.2020; Actul bilateral de transmitere 
a bunurilor-2000 teste  livrate gratis (500 teste per reagent); Actul bilateral de 
transmitere a bunurilor-Controale, calibratoare, soluții livrate gratuit; Contractul de 
comodat-instrumente oferite cu titlu de folosință gratuită Arhitect i2000x2 bucăți și actul 
bilateral de transmitere a bunurilor din 30.10.2020; Factura Fiscală nr. ***** din 
30.10.2020-transmitere analizator imunologic cu fluorescență Architect i1000, Abbot; 
Actul bilateral de transmitere a bunurilor-Stație de purificare apa x 1 buc.; Actul bilateral 
de transmitere a bunurilor-Soluție de hipoclorid de sodiu 0,5%-1 litru, prod.:Avantor 
Performance Materials B.V.; Acordul adițional trilateral, de modificare a contractului 
din luna martie  2021; 3) obligarea Centrului Național de Transfuzie a Sîngelui să 
execute silit obligațiile în baza contractului nr.888/10/20 din 07.10.2020,  să 
recepționeze tranșa a  2-a de teste corespunzătoare, cu semnarea actului de priire predare 
și factura fiscală corespunzătoare, în sumă de 2 367 792 lei; încasarea solidară din contul 
pîrîților a sumei de 170 877,60 lei cu titlu de penalitate contractuală de întîrziere și a 
cheltuielilor de judecată.

4. Ulterior, pe parcursul procesului, Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui   a  înaintat 
acțiune reconvențională către SRL ”GBG-MLD” intervenient accesoriu  Ministerul 
Sănătății Muncii și Protecției  Sociale al Republicii Moldova privind  încasarea 
prejudiciului material  cauzat, încasarea taxei de stat. 

5. În motivarea acțiunii  reconvenționale Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui a 
invocat, că în perioada 18.11.2020-03.02.2021  de către SRL ”GBG-MLD” au fost 
întreprinse un șir de acțiuni  în vederea convingerii a Centrului  Național de Transfuzie a 
Sîngelui  și Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate și Ministerului 
Sănătății, Muncii și Protecției  Sociale , precum că  neconformitățile bunurilor prezentate 
spre livrare sunt neesențiale, iar pe data de  04.02.2021 SRL ”GBG-MLD” a prezentat 
instituției proiectul  Acordului adițional la contractul nr.888/10/20 din 07.10.2020, care 
prevedea modificarea unor elemente esențiale ale ofertei inițiale, cu solicitarea insistentă 
de a semna acordul respectiv.  S-a adresat către  Agenția Achiziții Publice care prin 
răspunsul  acesteia  a confirmat  faptul că  de către SRL ”GBG-MLD”  prin admiterea 
executării necorespunzătoare a prevederilor contractului sunt întrunite condițiile pentru  
inițierea procedurii de rezoluțiune conform  art.919 și 1695 Cod civil, alin.(1) art.77 
Legea 131/2015 privind achizițiile publice. În perioada: 18.11.2020-25.04.2021 (pînă la 
încheierea altui contract    anume  cel din  13.04.2021, în baza licitației deschise nr.ocds-
b3wdp1-MD-1614244866458 din 25  februarie 2021),  încăperea separată cu suprafața 
de 20,39 m.p. din str. Academiei, 11, mun.Chișinău în care au fost amplasate 
dispozitivele medicale  Architect i2000 SR ca părți componente a testului, prezentate 
pentru livrare de SRL ”GBG-MLD” a fost utilizată ilegal de către ultima pentru 
păstrarea dispozitivelor indicate.  Prin folosirea ilicită de către  SRL ”GBG-MLD” a 
încăperii  CNTS, acestuia  i-a fost cauzat prejudiciul material în sumă de 4139,34 lei. În 
drept a invocat art.776 alin.(2), 858, 881, 901 și 1998 Cod civil, pct.10 al HG RM nr.483 
din 29.03.2008.

6. Prin acțiune reconvențională, Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui a solicitat: 
încasarea de la  SRL ”GBG-MLD” în beneficiul Centrului  Național de Transfuzie a 
Sîngelui  a prejudiciului material cauzat prin folosirea ilicită a încăperii în sumă de 
4139,34  lei și taxa de stat în sumă de  270 lei, în total 4409,34 lei.



7. Părţile, recurgând la negocieri, prin acord reciproc, la data de 22 iulie 2021 au semnat o 
tranzacţie de împăcare.  

8. Tranzacţia este semnată de reprezentanții  SRL ”GBG-MLD”, avocatul  Scutelnic 
Constantin și  Șuntova Ecaterina, care, potrivit  mandatului avocațial și respectiv, 
procurii, dispun de împuternicirea specială  de a  semna tranzacții; de către 
reprezentantul Centrului  Național de Transfuzie a Sîngelui,  administratorul Roșca 
Silvia, și de către reprezentantul   Centrului  pentru Achiziții Publice Centralizate în 
Sănătate,  administratorul Antoci Ivan.  

9. În ședința de judecată reprezentanții  SRL ”GBG-MLD”, avocatul  Scutelnic Constantin 
și  Șuntova Ecaterina, reprezentantul Centrului  Național de Transfuzie a Sîngelui,  
administratorul Roșca Silvia, precum și avocatul  Costru Tatiana,  și reprezentantul   
Centrului  pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate,  administratorul Antoci Ivan 
au solicitat confirmarea tranzacției de împăcare. 

10. Reprezentantul intervenientului accesoriu  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției  
Sociale al RM, Șveț  Andrei a  considerat că poate fi  confirmată tranzacția de împăcare 
în redacția prezentată  instanței  de judecată.Reprezentantul intervenientului accesoriu  
SRL ”Becor”, avocatul Levinschi Alexandru a  considerat că  textul tranzacției nu poate 
fi confirmat,  deoarece prin  tranzacție   se   insistă asupra modificării  unei  condiții 
esențiale  ale ofertei, și anume Stabilitatea  la plasarea în dispozitivul medical cu cel 
puțin 28 zile, or,  acesta a fost unul dintre motivele pentru care  anterior  a fost anulată o 
licitație pentru produse similare,  unde cîștigător a fost declarat SRL ”Becor”. Un alt 
motiv invocat  este că potrivit tranzacției nu este clară condiția de valabilitate a testelor, 
or,  reieșind  din contractul nr.888/10/20 din 07.10.2020,   se impunea  condiția, ca 
testele să aibă o anumită perioadă de valabilitate, suficientă ca să poată  fi  utilizate în 
mod  valabil.

11. Audiind reprezentanții reclamantului, pîrîților, ale intervenienților accesorii, studiind 
materialele dosarului, instanţa de judecată consideră necesar de a confirma tranzacţia 
între părţi şi de a înceta procesul din următoarele considerente.

12. În conformitate cu art.265 lit.d) CPC al RM, instanţa judecătorească dispune încetarea 
procesului în cazul în care părţile au încheiat o tranzacţie, confirmată de instanţă. 

13. Instanţa de judecată consideră că tranzacţia de împăcare încheiată nu contravine legii, 
este încheiată în interesele părţilor şi nu lezează drepturile şi interesele acestora, și nici 
ale statului. Semnatarii  tranzacției dispun de  împuternicirile  respective, în virtutea 
funcțiilor  deținute. 

14. Referitor la argumentul  reprezentantului accesoriu SRL ”Becor” vizînd  acordul  
adițional, legat de modificarea contractului nr.888/10/20 din 07.10.2020și anume Pct.3 
Cerințe pentru reagenți/calibratori/soluții aplicate în tehnologia oferită, lit.a) din 
Specificația nr.2  al Contractului Specificațiile tehnice depline propuse de către ofertant 
prin care se modifică și va avea  următorul cuprins: ”3.Cerințe pentru 
reagenți/calibratori/soluții aplicate în tehnologia oferită:a) Stabilitatea  la plasarea în 
dispozitivul medical cu cel puțin 28 zile”, instanța  reține următoarele.  Din conținutul  
Deciziei  nr.03D-709-20 din 25.09.2020  adoptată de Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor  (Vol.III, f.d. 69-87) se  reține, că într-adevăr,   în contestația 
formulată de SRL ”GBG-MLD” pe marginea procedurii de achiziție publică nr.20/00013 
din 03.08.2020 (cîștigător SRL ”Becor”), s-a invocat, printre altele, argumentul  vizînd  
stabilitatea  la plasarea în dispozitivul medical  cu cel puțin 30 zile, și că  bunul propus 



de către SRL ”Becor” are stabilitate la plasare doar de 28 zile.  Însă,  lecturînd   
conținutul  Deciziei  nr.03D-709-20 din 25.09.2020, instanța a observat, că  la 
soluționarea  contestației menționate, Agenția  s-a expus  în principal asupra 
argumentului legat de  solicitarea ”gata  de utilizare” la condiția ”fără careva 
acțiuni/măsuri implicite a personalului medical (excluderea factorului uman”,  dar nu s-a 
expus în mod expres asupra aspectului legat de stabilitatea  la plasarea în dispozitivul 
medical.(Vol. III, fd.84, alin.(4). 

15. În partea  ce ține de termenul  de valabilitate  a testelor din tranșa a II în cadrul acestui 
litigiu, instanța de judecată  apreciază, că părțile  semnatare a tranzacției  au stipulat 
suficient de  motivat poziția, potrivit căreia  testele vor fi livrate  doar cîte un lot   mic, 
comparativ cu  numărul de teste care s-a   stipulat inițial în contract pentru tranșa a II,  
iar dacă testele vor depăși termenele  de  valabilitate și nu vor fi utilizate în testare, vor fi 
returnate de către CNTS vînzătorului SRL ”GBG-MLD” în baza actului de returnare și 
facturii fiscale, care la rîndul său se obligă necondiționat să le recepționeze. În opinia 
instanței, statul  nu va fi prejudiciat în acest sens.

16. În baza celor expuse şi în conformitate cu art.art.212 alin.(5), 265-266, 269-270 al CPC 
RM, instanţa de judecată,-

D I S P U N E:
        Se confirmă tranzacţia de împăcare din  data de 22 iulie 2021,  încheiată între  SRL ”GBG-
MLD”,   Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS) și  Centrul  Național 
de Transfuzie a Sîngelui (CNTS), conform  căreia părțile de comun acord  au ajuns la 
următoarea înțelegere: 
          1. Partea 1-SRL ”GBG-MLD” renunță la pretențiile specificate  la pct.4 din cererea de 
chemare în judecată și anume, încasarea solidară din contul pîrîților  a următoarelor sume: a) 
penalitatea contractuală de întîrziere  în sumă de  170 877,6 lei; b)   cheltuielile  de judecată, 
taxa de stat 36 620 lei (3% din 1 049760+170 877,6=1 220 637,6 x 3%/100=36 620 lei); taxa de 
stat 100 lei (pentru pretenția nepatrimonială); cheltuieli  de asistență juridică.
            Partea 1-SRL ”GBG-MLD” renunță la pretențiile specificate  la pct.2 din  cererea de 
chemare în judecată și anume, obligarea Centrului  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS) să 
execute silit obligațiile în baza contractului  nr.888/10/20 din 07.10.2020 cu privire la semnarea 
următoarelor acte: -Actul bilateral de transmitere a bunurilor-54000 teste datat cu 30.10.2020; -
Actul bilateral de transmitere a bunurilor-2000 teste  livrate gratis (500 teste per reagent); -Actul 
bilateral de transmitere a bunurilor-Controale, calibratoare, soluții livrate gratuit;- Contractul de 
comodat-instrumente oferite cu titlu de folosință gratuită Arhitect i2000x2 bucăți și actul 
bilateral de transmitere a bunurilor din 30.10.2020; -Actul bilateral de transmitere a bunurilor-
Stație de purificare apa x 1 buc.; Actul bilateral de transmitere a bunurilor-Soluție de hipoclorid 
de sodiu 0,5%-1 litru, prod.:Avantor Performance Materials B.V.; Acordul adițional trilateral, 
de modificare a contractului din luna martie  2021.
          2.Partea 2- Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS) recunoaște recepționarea: 
- 54000 teste la data de 30.10.2020 în temeiul contractului nr.888/10/20 din 07.10.2020 și 
facturii fiscale nr. ***** din 30.10.2020, conform actului bilateral de  transmitere a bunurilor 
din 30.10.2020;
- 2000 teste livrate cu titlu gratuit (500 teste per reagent), conform actului bilateral de 
transmitere a bunurilor din 30.10.2020; 
- controalelor , calibratoarelor, soluții livrate gratuit la data de 30.10.2020, conform actelor 
bilaterale de transmitere a bunurilor din 30.10.2020;



- Soluție de hipoclorid de sodiu 0,5%-1 litru, prod.:Avantor , conform actului bilateral de 
primire-predare a bunurilor din 23.12.2020;
-Arhitect IA Pre-Trigger Solution 06E23-65, Arhitect IAProbe Conditining  Solution 01L56-40, 
ArhitectIAWash Bufer 4x975mL 06C54-58, conform actului bilateral de  primire-predare a 
bunurilor din 03.12.2020;
-Stație de purificare a apei APS120D, conform  actului bilateral de primire-predare  a bunurilor 
din  18.01.2021;
-2 (două) dispozitive  medicale  de laborator Arhitect i2000SR cu seria 04777 și Arhitect 
i2000SR cu seria 04808 cu accesorii, conform  actului bilateral de primire-predare a bunurilor 
din 30.10.2020;
        3.Partea 2-Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS)  va semna facturile fiscale 
nr. ***** din 30.10.2020 în sumă de  1.049.760,00 MLD și nr. ***** din 30.10.2020 în termen 
de o zi lucrătoare din momentul confirmării tranzacției de împăcare de către instanța  de 
judecată.
        4. Partea 1-SRL ”GBG-MLD” va transmite  Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate 
în Sănătate (CAPCS) factura fiscală semnată nr. ***** din 30.10.2020 în sumă de  1.049.760,00 
MLD, și a încheierii  instanței de judecată privind confirmarea tranzacției, în termen de 1 (una) 
zi lucrătoare.
       5. Partea 3-Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), în baza 
facturii fiscale nr. ***** din 30.10.2020 în sumă de  1.049.760,00  MLD și a încheierii  instanței 
de judecată privind confirmarea tranzacției  va transfera suma de 1.049.760,00  MLD pe contul 
vînzătorului/reclamantului/părții 1, în termen de o zi lucrătoare din momentul recepționării 
facturii fiscale nr. ***** din 30.10.2020 și a încheierii instanței de judecată privind confirmarea 
tranzacției.
       6. Partea 2-Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS)  va semna în termen de o zi 
lucrătoare de la data confirmării prezentei tranzacții de către instanța de judecată, acordul 
adițional privind modificarea contractului ca urmare a hotărîrii grupului de lucru al Centrului 
pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate din data de 04.02.2021 și din  01.03.2021 
privind modificarea Contractului nr.888/10/20 din 07.10.2020 prin care în  Contract se aplică 
următoarele modificări: Pct.3 Cerințe pentru reagenți/calibratori/soluții aplicate în tehnologia 
oferită, lit.a) din Specificația nr.2  al Contractului Specificațiile tehnice depline propuse de către 
ofertant se modifică și va avea  următorul cuprins: ”3.Cerințe pentru reagenți/calibratori/soluții 
aplicate în tehnologia oferită:a) Stabilitatea  la plasarea în dispozitivul medical cu cel puțin 28 zile”.
       7. Partea 1-SRL ”GBG-MLD”  renunță parțial la pretenția nr.3 din cererea de chemare în 
judecată și anume obligarea Centrului  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS) să execute silit 
obligațiile în baza contractului nr.888/10/20 din 07.10.2020-să recepționeze integral tranșa a 2-a 
de teste corespunzătoare, în sumă de 2 367 792 lei și acceptă cele specificate în punctul  4.8 al 
tranzacției.
      8.Partea 2-Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS)  din momentul confirmării 
prezentei tranzacții de către instanța de judecată,  va accepta livrarea de către Partea 1-SRL 
”GBG-MLD” a testelor  din a doua tranșă a contractului   nr.888/10/20 din 07.10.2020, cu 
condiția ca termenul  de valabilitate a  testelor livrate să  nu depășească  termenul indicat pe 
ambalajul lotului livrat, după cum urmează:1) 2G2230 HBsAg- 4000 teste; 2)4J2732 ARC HIV 
COMBO-1000 teste; 3) 8D0642 ARC Syphilis TP-4000 teste;  4) 6C3733 AEC ANTI-HCV- 
4000 teste.
        Stocul de teste prevăzut în pct.4.8  al tranzacției va fi suplinit în termen de  1(una) zi 



lucrătoare în baza solicitării scrise înaintate de CNTS.
        Partea 2-Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS) va efectua examinările  
sîngelui donat doar  cu utilizarea testelor din  a II- tranșă pusă la dispoziție de către Partea 1-
SRL ”GBG-MLD” . La epuizarea cantității menționate în pct.4.8,  CNTS va mai comanda 
testele din a II tranșă cu condiția că termenul de valabilitate a testelor să fie valabil (indicat pe 
ambalaj).
       Testele livrate vor fi recepționate de Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS) (cu 
semnarea actului de predare-primire și a facturii fiscale corespunzător partidei livrate) dacă 
testele se încadrează în termenul  general de valabilitate indicat pe ambalajul lotului  livrat, iar 
testele care vor depăși termenele  de  valabilitate și nu vor fi utilizate în testare, vor fi returnate 
de către Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS) vînzătorului Părții 1-SRL ”GBG-
MLD” în baza actului de returnare și facturii fiscale, iar SRL ”GBG-MLD” se obligă 
necondiționat să le recepționeze cu semnarea actelor însoțitoare (factura fiscală, actul de 
returnare).
       9.Partea 2-Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui (CNTS) renunță la pretențiile înaintate 
în cererea reconvențională și anume: încasarea de la SRL ”GBG-MLD” în folosul  Centrului  
Național de Transfuzie a Sîngelui prejudiciul material cauzat prin folosirea ilicită a încăperii în 
sumă de 4139,34 lei și taxa de stat în sumă de 270 lei, în total  suma de  4409,34 lei.
       Se încetează procesul la cererea de chemare în judecată a SRL ”GBG-MLD” către Centrul  
Național de Transfuzie a Sîngelui  și Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, 
intervenient accesoriu  Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova 
și  SRL ”Becor” privind încasarea sumei și executarea silită a obligației, și acțiunea 
reconvențională a Centrului  Național de Transfuzie a Sîngelui către SRL ”GBG-MLD”, 
intervenient accesoriu  Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale  al Republicii Moldova 
privind  încasarea prejudiciului material  cauzat, încasarea taxei de stat. 

      Se menţionează că, nu se admite o nouă adresare în judecată a SRL ”GBG-MLD” către 
Centrul  Național de Transfuzie a Sîngelui  și Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în 
Sănătate cu privire la  același obiect și pe aceleași temeiuri. 

    Se menţionează că, nu se admite o nouă adresare în judecată a  Centrului Național de 
Transfuzie a Sîngelui  către SRL ”GBG-MLD”,  cu privire la  același obiect și pe aceleași 
temeiuri.

     Încheierea cu drept de recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile, prin 
intermediul Judecătoriei   Chişinău (sediul Centru).

Preşedintele şedinţei,  Judecător                                                                             Maria Ţurcan                           


