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"SUPRATEN" S.A., în persoana Directorului General, dnul Nicolae 
Tricolici, ce acţionează în baza Statutului, denumită în continuare 
"Vânzător", pe de o parte, şi 

"IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC", în persoana Directorului, 
dnul/dna CATRINICI LARISA , ce acţionează în baza Statutului, 
denumită în continuare "Cumpărător", pe de altă parte, au încheiat 
prezentul Contract, convenind asupra următoarelor: 

I. NOŢIUNI GENERALE 
1.1. Pentru realizarea scopurilor prezentului Contract noţiunile 

prezentate mai jos vor avea următoarele definiţii: 
Marfă - produsele comercializate de Vânzător, inclusiv produsele 
„SUPRATEN". 
Produsele "SUPRATEN" - materiale de construcţie produse de 

compania „SUPRATEN" S.A. 
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II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
va vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul 2.1. Vânzătorul va vinde Cumpărătorului, iar Cumpărătorul va 

cumpăra de la Vânzător marfa comercializată de Vânzător, 
conform termenelor şi condiţiilor stipulate în prezentul contract, 
în cantităţile prevăzute de factura fiscală. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

III. CONDIŢII DE LIVRARE, PREŢUL ŞI MODALITATEA 
DE PLATĂ 

Livrarea se va efectua conform facturii fiscale, în condiţia franco-
uzină Vânzător (EXW). 
La produsele „SUPRATEN" Cumpărătorului i se oferă un 
discount conform price-list-ului aprobat al Vânzătorului: 
- pentru produsele din grupa A 22% din preţul de bază al 
produsului 
- pentru produsele din grupa B 18% din preţul de bază al 
produsului; 
- pentru produsele din grupa C 15% din preţul de bază al 
produsului. 
La alte produse discount-ul se calculează conform unui tabel de 
reduceri aprobat, în vigoare la data livrării. 

Achitarea se va efectua în valuta naţională a Republicii 
Moldova, în termen de 30 zile calendaristice din data 
livrării, în contul Vânzătorului. 

Suma creditului nu va depăşi suma de 20 000 lei pentru marfa 
achiziţionată în termenul prevăzut în p. 3.4. al prezentului 
Contract. 
în scopul interpretării p.p. 3.4., 3.5. data scadenţei se consideră 
data survenirii unuia din evenimente. 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
4.1. Vânzătorul se obligă: 
4.1.1. Să livreze marfă de calitate din asortimentul disponibil, conform 

listei de preţuri (price-list), valabile la ziua livrării mărfii. 
4.1.2. Să anexeze la marfa livrată documentele necesare. 
4.1.3. Să examineze reclamaţiile Cumpărătorului referitoare la calitatea 

mărfii timp de 14 (paisprezece) zile calendaristice din momentul 
parvenirii acestora. 

4.1.4. în cazul în care marfa livrată nu corespunde caracteristicilor 
tehnice, Vânzătorul este obligat să schimbe marfa respectivă 
timp de 5 (cinci) zile calendaristice, din momentul confirmării 
viciilor lotului de marfă reclamat, cu condiţia că ambalajul 
corespunde standardelor în vigoare, iar marfa a fost păstrată de 
către Cumpărător în condiţii adecvate corespunzătoare normelor 

tehnice. 
4.2. Vânzătorul are dreptul: 
4.2.1. în cazul neachitării plăţii în termenii prevăzuţi în p. 3.4. al 

prezentului contract, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de: 
A. a sista livrarea mărfurilor până la achitarea integrală a 
datoriei de către Cumpărător; 
B. a modifica clauzele specificate în p.p. 3.2, 3.4., 3.5., 
notificând, în prealabil, cu cel puţin 5(cinci) zile Cumpărătorul; 
C. a întreprinde măsuri de recuperare forţată a datoriei. 
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"SUPRATEN" S.A., WMeHyeMoe b fla/ibHeMtueM "IlpoflaBeu", b zinue 
reHepa/ibHoro flupeicropa Tpm<o/inM H.fl., AeăcTByiomero Ha ocHOBaHHH 
YcraBa, c oflHoiî CTopoHbi m 
"IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC"., MMeHyeMoe b flanbHetiweM "riOKynaTe/ib", b 
riMLie flupeicropa CATRINICI LARISA, fleiiCTByioinero na 0CH0BaHHM ycraBa , c 
flpyroM cropoHbi, 3aicni0MM/iM HacToaiUMM floroBop o HuwecneflyiomeM: 

I. TEPMMHbl II OnPEflESlEHMfl 

1.1. M3 

2.1. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

Ane flocn-DKeHMH Lie/ieiî Hacroamero floroBopa Kax<flbiM 
HMJKenepeMMcneHHbix TepMMHOB MMeeT oieflyiomee 3HaHeHkie: 

ToBap - npoflyKUMfl "SUPRATEN" m flpyrne MMnopTupyeMbie TOBapbi, 
b tom nuc/ie npoflyKumi "SUPRATEN". 

npoAyxijMfl "SUPRATEN" - crpomenbHbie Maiepna/ibi 
npon3BefleHHbie KOMnaHneă "SUPRATEN". 

II. nPEflMET flOrOBOPA 
npoflaBeu o6fl3yeTca nocraBUTb, a riOKynaTe/ib npuHSTb m onnaimb 
TOBapbi, pea/iH3yeMbie npoflaBuoM, b cooTBeTCTBMH co cpoKaMM m 
ycnoBMHMM, npeflycMOTpeHHbiMM b HacroameM floroBope, b KO/ikwecTBe 
yKa33HHOM b Ha/IOTOBOM HaicnaflHoă. 

III. YC/lOBIIfl nOCTABKM, CTOMMOCTb TOBAPA M riOPflAOK 
PACMETOB 

nocraBKa Toeapa np0M3B0flHTca comacHO na/ioroBOM HaKnaflHoii, Ha 
ycnoBMHX <t>paHK0-3aB0n npoflaBLţa (EXW). 

Ha npoflyKuuio "SUPRATEN" noKynaTenio npeflocraB/iaeTca CKUflKa b 
cooTBeTCTBMM c yTBep>«fleHHbiM npaiîc-.nvicT-OM npoflaBua: 

- Ha npoflyKTbi rpynnbi A 22% ot po3hmmhom ueHbi npoflaBua; 
- Ha npoflyKTbi rpynnbi B 18% ot po3hhmhow ueHbi npoflaBua; 
- Ha npoflyKTbi rpynnbi C 15% ot po3hm4hom ueHbi npoflaBua. 
Ha ocra/ibHbie TOBapbi cKMflKa npeflOcraB.naeTca comacHO 
MHTerpupoBaHHOM Ta6/imte npoflaBua Ha aeHb nocraBKM. 
noKynaTenio npeAOCTaB/ifleTCfl OTcpoMKa n/iaTewa 30 flHeiî c 
MOMeHTa OTrpy3KH TOBapa. 
CyMMa KpeflMTa He flo/i>KHa npeBbiutaTb 20 000 nevt 3a ToBap, 
KynneHHbiM b cpoK, npe/iycMOTpeHHbiM b n. 3.4. Hacroamero 
floroBopa. 

Cpokom n/iaTewa CMwaeTCfl «aia HacrynneHna /iio6oro M3 yKa3aHHbix b 

n.n. 3.4.; 3.5. ,co6biTMM. 

4 . 1 . 

4.1.1. 

4.1.2. 
4.1.3. 

4.1.4. 

4 . 2 . 

4.2.1. 

4.2.2. 

IV. IIPABA M OEH3AHHOCTM CTOPOH 
ripoflasen o6n3aH: 

OmycKaTb KaMecrBeHHyra npoAyKumo va UMeioiueroca accopTMMeHTa b 
CooTBeTCTBMM c npaiîc-JiKCTOM (price-list), fleîîcTBMTenbHbiM Ha fleHb 
nocraBKM TOBapa. 
ConpOBOflUTb OTrpy)KeHHblM TOBap COOTBeTCTByiOmMMM flOKyMeHTaMM. 
B TeneHne 14 (MeTbipHafluaTM) Ka/ieHflapHbix flHeă nocne nonyMeHMa 
peioiaMaunM ot noKynaTe/ia paccMOTpeTb npeTeH3MM no KaMecTBy 
TOBapa. 

B c/iynae BbmBJieHmi HecooTBeTcrBMa TOBapa TexHMnecKMM 
xapaKTepucTMKaM, o6MeHHTb ero b TeneHMe 5 (n?mi) Ka/ieHflapHbix 
AHeiî nocne noflTBep>KfleHMfl petcnaMaunM c ycnoBneM, mto ynaKOBKa 
cooTBeTCTByeT ycraHOBneHHbiM craHflapTaM v\m TexHMMecKuii 
yaiOBMJiM Ha nocraB/ieHHbiM TOBap, m TOBap xpaHunca noicynaTerieM b 
Haflnewamux ycnoBunx, cooTBeTCTByiomnx TexHMHecKHM HopMaM. 
npoflaBeu MMeer npaBo: 

B uiy4ae Heco6niofleHMfl noKynaTe/ieM cpokob, yKa33HHbix b n. 3.4., 
npoflaBeu MMeeT npaBo: 
A.npeKpaTUTb nocraBKy TOBapa flo noraujeHusi noKynaTe/ieM 
3aflO/l>KeHHOCTM; 
B . H3MeHMTb n.n. 3.2 ; 3.4; 3.5 , yBeaoMHB 3a mmhhm\'m 5 (naTb) 
flHeiî noKynaTe/ia; 
B. B3bio<aTb 3afl0/i>KeHH0CTb b npuHyflMTenbHOM nopaflKe; 
B aiynae, ec/in rioKynaTe/ib He Bbino/iHseT 06H3aTenbCTB0, y.<a3aHHoe 
b n. 4.3.6. Hacrosimero floroBopa, npoaaBeu ocraB/iaeT 3a co&w 
npaBo nepecMOTpeTb n n3M6Hnrb b oflHocTopoHHeM nopsiflKe p. 3.2., 
3.4., 3.5., 6e3 He06x0flMM0CTM nucbMeHHoro yBeflOKneHna. 
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4.2.2. în cazul cînd Cumpărătorul nu îşi execută obligaţia prevăzută la p. 

4.3.6. din prezentul Contract,Vînzătorul îşi rezervă dreptul de a 
reexamina şi modifica unilateral p.p. 3.2., 3.4., 3.5., fără a fi 
necesară expedierea unei notificări scrise în acest sens. 

4.3. Cumpărătorul se obligă: 
4.3.1. Să efectueze plata pentru marfa livrată în termenul şi condiţiile 

prevăzute în prezentul contract (p.p. 3.4., 3.5.,3.6.). 
4.3.2. Să asigure transportul, păstrarea şi utilizarea mărfii în condiţiile 

prevăzute de documentele tehnice, precum şi de instrucţiunile 
tehnologice ale Vânzătorului. 

4.3.3. în cazul în care calitatea mărfii livrate nu corespunde 
documentelor tehnice, Cumpărătorul va informa Vânzătorul în 
termen de 5 (cinci) zile calendaristice din momentul depistării 
necorespunderilor acesteia. 

4.3.4. Să informeze în scris Vânzătorul, în termen de 48 ore, că 
împotriva sa a fost introdusă o cerere de intentare a procedurii 
de insolvenţă. Omisiunea de înştiinţare atrage răspunderea 
reprezentantului legal al Cumpărătorului, care va răspunde în 
calitate de fidejusor. 

4.3.5. Paietul este ambalaj restituibil de folosinţă multiplă şi urmează a 
fi expediat către Vânzător nu mai târziu de 90 de zile 
calendaristice din data livrării. în caz de nerestituire în termen, 
Cumpărătorul se obligă să recupereze prejudiciul cauzat 
Vânzătorului pentru toată valoarea paletului(lor). 

4.3.6. Să efectueze achiziţii anuale ale produselor Vânzătorului în sumă 
nu mai mare de 239 999 lei inclusiv TVA. 

4.4. Cumpărătorul are dreptul: 
4.4.1. Să solicite Vânzătorului documentele tehnice ale mărfii, 

necesare în vederea îndeplinirii obligaţiunilor sale conform 
prezentului Contract. 

V. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT 
5.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea 

deplină sau parţială a obligaţiunilor ce le revin conform 
prezentului contract, dacă o astfel de neexecutare este cauzată 
de vreun impediment în afara controlului debitorului şi dacă 
debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să 
depăşească impedimentul ori consecinţele acestuia (ex: 
inundaţia, incendiul, calamităţi naturale, acţiuni militare, acţiuni 
ale organelor puterii sau administraţiei de stat, obligatorii pentru 
executare etc.). Lista acestor impedimente nu poate fi 
exhaustivă. 

5.2. Partea care nu-şi poate executa obligaţiunile sale din cauza 
impedimentului justificator va notifica cealaltă parte despre 
survenirea acestui impediment şi efectele lui asupra capacităţii 
de a executa, asupra executării obligaţiunilor contractuale, 
neîntârziat, în termen de 3 (trei) zile calendaristice din momentul 
apariţiei lui. 

5.3. Partea afectată va lua toate măsurile pentru minimalizarea 
efectelor impedimentului justificator asupra executării prezentului 
Contract şi va depune eforturi pentru a le depăşi şi pentru a-şi 
îndeplini în continuare obligaţiile contractuale. 
Pe toată perioada de existenţă a impedimentului justificator 
obligaţiile ambelor părţi ce decurg din prezentul contract vor fi 
prelungite. 

VI. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
6.1. Partea care nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos 

obligaţiile care reies din prezentul Contract, restituie în volum 
deplin prejudiciul cauzat celeilalte Părţi. 

6.2. în cazul neachitării plăţii în termenul prevăzut în p. 3.4. al 
prezentului Contract, Cumpărătorul achită o penalitate în mărime 
de 0,15% din mărimea plăţii pentru fiecare zi depăşită de 
termen. 

6.3. Suma penalităţii, precum şi taxa de stat pentru acţiunile 
examinate în judecătorii vor fi achitate de către Cumpărător în 
mod prioritar, ulterior fiind achitată suma datoriei propriu-zise. 

6.4. Plata penalităţilor nu eliberează Părţile de la executarea 
obligaţiilor lor, care reies din prezentul Contract. 

VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
7.1. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul 

contract, vor fi soluţionate pe cale amiabilă. în caz de 
neînţelegere, orice litigiu decurgînd din sau în legătură cu acest 

4.3. rioKynaTe/ib o6«3aH: 
4.3.1. noKynaie/ib o6s3aH onnawrb nocraB/ieHHbiM TOBap Ha yaios/?x .• = 

cpoK, npeayCMOTpeHHbie HacrofliituM floroBopoM (n.n. 3.4., 3.5., 3.6. 
4.3.2. 06ecneMHTb TpaHcnopTupoBKy, xpaHeHne n ncn0/ib30BaHne TOBapa b 

yuioBHHx, npeflycMOTpeHHbiMM TexHM êcKMMH flOKyMeHTaMM, a TaKxe 
MHcrpyKUMflMM npoflaBua. 

4.3.3. B cnynae HecooTBeTcrBun TOBapoB npoflaBua no KaqecrBy, 
npoMHc}>opMMpoBaTb npoflaBua B TeneHne 5 (na™) Ka/ieHflapHbix flHeft, 
c MOMeHTa BblflB/ieHMSR HeCOOTBeTCTBHM. 

4.3.4. nucbMeiHHo nHcţropMMpoBaTb flpoflaBLia, b TeqeHne 48 MacoB, o 
BbiflBMweHMH npoTMB Hero 3aflB/ieHMH o B036y>KfleHnn np0M3B0flCTBa o 
HecocTOflTe/ibHocru. HenHcfiopMnpoBaHne o 6aHKpoTCTBe B/ieMeT 3a 
co6ofi OTBeTCTBeHHOCTb 3aK0HH0r0 npeflcraBHTe/iH noKynaTe/isi, 
K0T0pbiM 6yflei npuB/ieMeH b Kanecrae nopy^MTe™. 

4.3.5. noaqoH HB/iaeTCJi B03BpaTH0M ynaKOBKOki MHoropasoBoro 
ncn0/ib30BaHMfl H /}o/i)KeH 6biTb OTnpaB/ieH npoaaBuy He n03flHee, neM 
Mepe3 90 Ka/ieHflapHbix flHeft c fla™ nocraBKH. B c/iy4ae He B03Bpaia 
b cpoK, noKynaTe/ib o6fl3yeTOi B03MecrnTb ymep6, HaHeceHHbiă 
(IpoflaBLty, Ha no/iHyra cyMMy noaaoHa (OB). 

4.3.6. E>Ker0flH0 coBepiuaTb noKynKn TOBapoB npoflaBua Ha cyMMy He 6onee 
239 999 /lefi BK/isonas HAC. 

4 . 4 . 

4.4.1. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

6 .1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

7.1. 

noKynaTesib MMeeT npaeo: 
3anpawnBaTb y npoflaBua TexHH4eo<yio flOKyMeHTaumo, OTHOcamyiocfl k 
ToBapaM, KOTopyio l"loKynaTe/ib o6ochob3hho Tpe6yeT fl/ia 
Bbino/iHeHns o6fl3aienbCTB no HacroameMy floroBopy. 

V. OnPABflAHME BBMflY ripEnîJTCTBHH 
CTOpOHbl 0CB060>KflaK)TC51 OT OTBeTCTBeHHOCTM 3a HaCTMMHOe MJ1H 

no/iHoe Hencno/iHeHne o6H3aTe/ibCTB no HacToaiueMy floroBopy, ecnn 
TaKoe Hencno/iHeHne Bbi3BaHO npenaTCTBweM, HaxoflHLUMMCH BHe 
KOHTponsi flon)KHHKa, w ecnn ot flora<HMKa He/ib3s Sbino pa3yMH0 
o>KMflaTb, mto oh n36e>Km n/iM ripeoflo/ieeT nperaTCTBue unu ero 
nooieACTBna (t3kmx KaK: HaBOflHeHMH, no>Kapbi, cruxMMHbie 6eflCTBMsi, 
BoeHHbie fleMCTBusi, o6sBaTe/ibHbie, aKTbi opraHOB rocyflapcTBeHHoro 
m/im aflMMHMcrpaTMBHoro ynpaB/ieHMfl o6a3are/ibHbie k Mcno/iHeHMio n 
T.fl.). CnucoK 3tmx npenaTCTButi He AB/iseTCfl ncMepnbiBaramuM. 

CTopoHa, K0T0pan He MroxeT ncno/iHmb cbou o6si3aTe/ibCTBa no 
HacroflmeMy floroBopy BcneacrBue npenaTCTBMfl onpaBflbiBatomee 
Hencno/iHeHne, He3aMefl/iMTe/ibH0 flo/i>KHa npoMHcfcopMupoBaTb 
Apyryio cropoHy o bo3hmkhob6hmm SToro npenflTCTBMH m o ero 
B/IMflHMM Ha Cn0C06H0CTb MCnO/lHHTb, flOTOBOpHbie 06fl3aTe/lbCTBa, B 
nucbMeHHOM BMfle b Tê eHMe 3 (Tpex) Ka/ieH/iapHbix flHefî c MOMeHTn 
mx Hacryn/ieHUH. 

noapaflaBiuaa cropoHa npuMeT Bce Hafl/iewamMe Mepu bbmav 
MHHMMa/lM3aL4HM UieflCTBMM 3TMX npenflTCTBMM, OnpaBflblBaiOinMX 
Hencno/iHeHne HacToniuero KoHTpaicra, npn/iaras\ Bce B03M0>KHbie 
ycM/iMa Ana mx npeoflo/ieHna m noaieflyioinero Mcno/iHeHMH cbomx 
floroBopHbix 06fl3aHH0creft. Haayn/ieHne npensucTBMft, 
onpaBflbiBaKDiunx HeMcnonHeHMe B/ieneT yBe/iMMeHne cpoKa 
Mcno/iHeHMJi floroBopa Ha nepuofl mx fleMCTBMfl. 

VI. OTBETCTBEHHOCTb CTOPOH 
CTopoHa, He ncno/iHMBiuafl mv\ HeHaftne>KamMM 06pa30M ncno/iHMBiuaa 
cbou o6fl3aTe/ibCTBa b paMKax Hacrosiiuero floroBopa, B03MemaeT 
noiepneBUJeM CTopoHe y6biTKM b n0/iH0M o6teMe. 
B cnynae Heco6/iKDfleHna noKynaie/ieM cpokob, yKa3aHHbix b n. 3.4., 
rioKynaie/ib Bbin/iaHMBaeT llpoflaBuy neHio b pa3Mepe 0,15% ot 
cyMMbi npocpoMeHHoro nnaTe>Ka 3a Kaxcflbiti aeHb tbkom npocpoMKM. 
CyMMa neHM, a TaK>Ke rocnoiu/iMHa 3a cyfle6Hbie pa36npaTe^baBa 
ynnaMHBaiOTCfl noKynaTe/ieM b nepBoo îepeflHOM nop«flKe, c 
nocneflyioinMM noraujeHneM ochobhom 3aflon>KeHHocTM. 
yn/iaia HeycroeK He ocBoâox/iaeT CTopoHbi ot ncno/iHeHua cbomx 
o6si3aTenbCTB no HacToumeMy floroBopy. 

VII. PA3PEUJEHME CnOPOB 
Bce cnopbi, pa3Hor/iacMsi m Tpe6oBaHnsi 
floroBopa Kyn/iM npofla>KM, m/im b cbjum c 
CBA3aHHbie c ero 3aK/iioHeHMeM, M3MeHeHneM, Mcno/iHeHneM, 
HapytueHneM, pacrop^eHneM, npeKpameHneM m fleiîcTBMTenbHOCTbio 
peiuaioTCfl MnpHbiM nyTăM. B oiyMae eoiM floroBopeHHoan 
flOCTMMb HeB03M0)KH0, pa3peujaeTC$i ap6MTpaMM Me>KflyHapoflHoro 
KoMMepMecKoro Ap6nTpa>KHoro Cyfla npn ToproBO-npoMbiiuneHHoti 
Oa/iaTe P. M0/ifl0Ba b cooTBeTCTBMM c Per/iaMeHTOM 3Toro Cyaa 
PeiueHne btoto cyfla o6)KanoBaHMio He noflnexuT m aB/ifleTC? 
o6si3aTe/ibHbiM fln« ncnonHeHvui. 

B03HHKaK5lUMe M3 
HUM, B TOM MMOie 



ranryi 
contract, inclusiv referitor laîncheiorea, executarea ori 
rezilierea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj 
Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi 
Industrie a R. Moldova, în conformitate cu Regulamentul 
acestei Curţi. Hotărîrea arbitrală esto definitivă şi obligatorie. 

7.2. Tribunalul arbitrai va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin 
acordul părţilor sau în lipsa acestui acord de preşedintele Curţii 
de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de 
Comerţ şi Industrie a R. Moldova. Tribunalul arbitrai va judeca 
litigiul în drept cu aplicarea normelor de drept ale R. Moldova. 
Limba procedurii arbitrale - limba română. 

7.3. La discreţia Vânzătorului, în calitato do Reclamant, litigiul poate 
* fi soluţionat în instanţele judecătoreşti ale R. Moldova, conform 

competenţei la sediul Reclamantului. 

VIII. REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI 
8.1. Prezentul Contract poate fi rezolvit înainte de termen: 

a) prin manifestarea în scris a voinţei comune a Părţilor, 
b) în mod unilateral - la expirarea a 10 (zece) zile din data 

notificării în scris a celeilalte părţi referitor la intenţiile sale, 
în cazul în care aceasta nu rospectă regulile şi condiţiile 
contractuale, precum şi în alto cazuri, prevăzute de 
prezentul contract şi de legislaţia în vigoare. Cumpărătorul 
are dreptul să rezilieze în mod unilateral contractul numai 
după executarea în volum deplin a obligaţiunilor sale 
financiare ce reies din prezentul contract. 
Notificarea referitoare la intenţia de rezolvire a contractului 
de către una din părţi va fi întocmită în scris şi semnată de 
persoana împuternicită în acest sons, şi va conţine cauzele 
rezolvirii prezentului contract. 

c) la expirarea a 10 (zece) zile din momentul notificării în scris 
a celeilalte părţi referitor la apariţia unui impediment în 
afara controlului debitorului, dacă partea notificată nu a 
reacţionat în scris în termen de 3 (trei) zile de la 
recepţionarea notificării. 

8.2. încetarea prezentului Contract nu înlătură obligativitatea executării 
de către oricare dintre Părţi a obligaţiunilor scadente până la 
încetarea Contractului. Rezoluţiunca contractului nu împiedică 
executarea garanţiilor constituite do către Cumpărător în 
favoarea Vânzătorului în cazul ncachitării obligaţiilor restante 
(preţ, penalităţi). 

IX. DATELE CU CARACTER PERSONAL 
9.1. Părţile confirmă înţelegerea clară a cerinţelor actualei legislaţii a 

Republicii Moldova în domeniul protccţioi datelor cu caracter 
personal şi se obligă să respecte aceste cerinţe privind datele 
personale care le-au devenit cunoscute în temeiul Contractului. 

9.2. Fiecare Parte se va asigura că toate datele personale transmise de 
aceasta către cealaltă Parte în temeiul Contractului sunt obţinute 
în mod legal, sub rezerva respectării tuturor procedurilor 
necesare şi obţinerii permiselor de utilizare ale acestora, în 
cazurile în care obţinerea permiselor corespunzătoare este 
impusă de legislaţia actuală a Republicii Moldova. 

9.3 Părţile vor procesa datele cu caracter personal exclusiv în scopul 
specificat în Contract, în instrucţiunile scrise prezentate de Părţi 
pe durata valabilităţii Contractului şi numai în conformitate cu 
procedura prevăzută de legislaţia actuală a Republicii Moldova, 
în momentul în care Partea îşi pierde posibilitatea de a respecta 
modul de prelucrare a datelor cu caractcr personal specificat (fie 
ca urmare a modificărilor legislative, sau în alt mod), partea se 
obligă că să oprească prelucrarea datelor cu caracter personal 
relevante ale celeilalte Părţi (cu excepţia stocării şi asigurării 
securităţii datelor cu caracter personal) până când o altă Parte 
va prezenta instrucţiuni pe care Io va putea respecta. 

X. CLAUZA ANTICORUP] IE 
10.1. Părţile se obligă să ia toate măsurile neccsare şi rezonabile pentru 

evitarea corupţiei şi a mitei. în consecinţă, părţile nu v-or oferi, 
promite sau acorda, şi nu v-or determina un terţ să ofere, să 
promită sau să acorde, prin intermediul angajaţilor, membrilor din 
conducerea acestora sau terţilor, beneficii sau alte avantaje 
(respectiv, numerar, cadouri de valoaie sau invitaţii care nu au în 
principal scopuri profesionale) angajaţilor sau membrilor din 
conducerea ambelor părţi sau societăţilor afiliate de aprovizionare, 
inclusiv rudelor acestora şi altor persoane aflate în relaţii strînse 

7.2. Ap6nTpa>KHbiM Cyfl floride h cocrojiTb M3 eflMHoro cyabu, 
Ha3HaMeHHoro c cornacna ctopoh, mjim, b cnyMae OTcyTCTBua 
TaKOBoro cornacufl, npeflceflaTe/ieM Me>KflyHapoflHoro 
KoMMepMecKoro Ap6MTpa>KHoro Cyaa npn ToproBO-npoMbiw/ieHHOM 
na/iaTe P. M0/ifl0Ba. Ap6MTpa)KHbiM cyfl flO/ix<eH paccMaipuBaTb 
cnop c npuMeHeHkteM npaBOBbix hopm P. Mo/iflOBa. fl3biK 
ap6mpa>KHoiî npoueaypbi - pyMbiHCKMM. 

7.3. Ha ycMOTpeHne npoflaBua b KaMecrBe ucrua, cnop MoweT 6biTb 
pa3peiueH b KOMneTeHTHbix cyfle6Hbix MHcraHUMJix P. Mo/iflOBa no 
Meay Haxo>KfleHMfl ucrua. 

VIII. PACTOPJKEHME AOTOBOPA 
8.1. HacroamMM floroBop MO>KeT 6biTb pacroprHyr flo MCTeneHna ero cpoKa 

fleMCTBkia: 
a) no B3anMHOMy nucbMeHHOMy cor/iacmo o6enx Ctopoh; 
6) b oflHOcropoHHeM nopsiflKe - no McreqeHMM 10 (accsitu) «HeM c 
MOMema nucbMeHHoro yBeflOMneHua flpyroiî CropoHbi o cbomx 
HaMepeHnax b cnyMae HapynieHna no/io>KeHHM Hacroamero floroBopa 
m no flpyruM 0CH0BaHMHM, npeflycMOTpeHHbiM no/io)KeHM!iMn 
KOHTpaKTa n fleMCTByioLUMM 3aKOHOflaTe/ibcrBOM. noKynaie/ib uMeeT 
npaBo pacTopmyTb Hacroamuti floroBop b oflHocropoHHeM nopaflKe 
TOflbKO nocne no/iHoro ucno/weHUH cbomx tţiuHaHcoBbix o6a3aTe/ibCTB, 
npeflycMOTpeHHbix HacroamuM floroBopoM. 
yBeflOM/ieHMe m/im npeTeH3MH Ha pacrop>t<eHMe floroBopa flO/i>KHbi 
6biTb otJîopMneHbi nMCbMeHHO m noflnMcaHbi /imubmm, 3aicnio4MBUjMMM 
Hacrojimee cor/iaweHMe m/im yno/iHOMOHeHHbie cropoHaMM, coflepwaTb 
npM4MHbi m npefl/iox<eHM5i no pacropjKeHMio Hacroamero floroBopa; 
b) no McreneHMM 10 (flecsiTM) flHeti c MOMeHTa nMCbMeHHoro 
yBeflOM/ieHMSi flpyroiî cropoHbi o bo3hmkhob6hmm npensiTCTBMM, 
HaxoflfliiiMMCH BHe KOHTpo/ifl flo/i>KHMKa, eaiM yBeflOM/ieHHaa cropoHa 
He fla/ia nMCbMeHHoro OTBeTa b TeneHMM 3 (Tpex) flHeM c MOMeHTa 
no/iyneHMA yBeflOM/ieHMH. 

8.2. npeKpaiueHMe fleticTBMfl Hacroainero KOHTpaKTa He ocBo6o>KflaeT hm 
oflHy M3 CropoH ot Bbino/iHeHMH cbomx noflneKaiflMX ynnaîe 
floroBopHbix o6fl3aTe/ibCTB, fleMCTBMTe/ibHbix flo npexpameHMH 
fleMCTBMfl floroBopa. PacropweHue floroBopa He npenaTCTByeT 
BbinonHeHMK) rapaHTMM noKynaTe/ifl b nonb3y npoflaBua b cnyMae 
HenoraweHMfl npocponeHHbix o6fl3aTe/ibCTB (ueHa, neHn). 

IX. SlMHHblE AAHHblE 
9.1. CTopoHbi noflTBep>KflaK)T neTKoe noHMMaHMe TpeâoBaHMM fleiicrByiomero 

3aKOHOflaie/ibCTBa Pecny6/iMKM M0/ifl0Ba b 06/iacTM 3amMTbi 
nepcoHa/ibHbix flaHHbix m o6fl3yraTca co6/iraflaTb 3tm Tpe6oBaHMH b 
OTHOtueHMM nepcoHa/ibHbix flaHHbix, KOTOpbie cra/iM M3BecTHbi b 
paMKax floroBopa. 

9.2. Kax<flaji M3 Ctopoh oâecneMMBaeT, 4To6bi Bce /iMMHbie flaHHbie, 
nepeflaBaeMbie era flpyroiî CropoHe b cooTBeTCTBMM c floroBopoM, 
6u/im no/iyMeHbi 33KOHHbiM nyTeM npM yaioBMM co6/iiofleHMfl Bcex 
HeoâxoflMMbix npoueflyp m no/iyMeHMH pa3peiueHMM Ha mx 
Mcn0/ib30BaHMe b uiynaîix, Korfla no/iyMeHue cooTBeTCTByramMX 
pa3peiueHMM TpeâyeTca fleiîcTByiomMM 3aKOHOflaTe/ibCTBOM 
Pecny6/iMKM Mo/iflOBa. 

9.3 Ctopohbi 6yflyr o6pa6aTbiBaTb nepcoHa/ibHbie flaHHbie MCK/iiOMMTe/ibHO 
Ana ue/iefi, yKa3aHHbix b AoroBope, b nMCbMeHHbix MHcrpyKUMflx, 
npeflcraB/ieHHbix CropoHaMM b Te^eHMe cpoKa fleMCTBMJi AoroBopa, m 
TO/ibKO b cooTBeTCTBMM c npoLieflypoii, npeflycMOTpeHHOM 
fleMCTByramMM 3aK0H0flaTe/ibCTB0M PecnyâriMKM Mo/iflOBa. Korfla 
CropoHa TepaeT B03M0>KH0CTb Bbino/iHHTb o6pa6oTKy yKa3aHHbix 
nepcoHa/ibHbix flaHHbix (jim6o b pe3y/ibTaTe 3aKOHOflaTe/ibHbix 
M3MeHeHMM, jim6o mhum c6pa30M), CTopoHa o6si3yeTCJi npeKpaTMTb 
o6pa6oTKy CooTBeTCTByramMX nepcoHa/ibHbix flaHHbix CTopoHbi (3a 
McraiiOMeHneM xpaHeHMH M o6ecneMeHMfl 6e30nacH0CTM /imhhw: 
flaHHbix), noxa flpyraa CTopoHa He npeflocraBMT MHcrpyKUMM, KOTopbiM 

OHa MO>KeT c/ieflOBaTb. 

X. AHTMKOPPynUMOHHAÎl OrOBOPKA 
10.1. CTopoHbi o6fl3yraTCfl npMHMMaTb Bce Heo6xoflMMbie m pa3yMHbie Mepw 

fl/isi npeflOTBpameHMJi KoppynuMM m B3siT0HHM4ecTBa. C00TBeTCTBeHH0, 
cropoHbi He 6yflyT npe/uiaraTb, o6eiuaTb m̂ m npeflocTaBnsiTb, a Tao<e 
He 6yflyr sacraB/iaTb TpeTbMX ^mu npeanaraTb, o6emaTb m/im 
npeflOcraBnflTb nepe3 ayrpyflHMKOB, MneHOB nx pyKOBOflCTBa um 
TpeTbMX /imli /ibroTbi m/im flpyrMe npeMMymecTBa (HanpMMep, 
fleHe>KHbie cpeflCTBa, ueHHbie noflapKM wm npnrnaiueHns, KOTOpbie He 

f npe'flHa3HaHeHbi r/iaBHbiM 06pa30M flna npoiJieccMOHa/ibHbix ue/ieft) 
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similare acestora. SUPRATEN SA are dreptul, în cazul oricărei 
încălcări a Clauzei anticorupţie, şi în urma unui avertisment scris 
prealabil rămas fără rezultat, să rezoluţioneze toate contractele 
existente fără preaviz. în cazul unei încălcări grave, nu este 
necesar un avertisment prealabil. 

XI. IDENTIFICAREA CLIENTULUI. 
PREVENIREA Şl COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR Şl 

FINANŢĂRII TERORISMULUI 
SUPRATEN S.A. are obligaţii impuse de legislaţia în vigoare, 
privind identificarea clientului, persoanelor expuse politic şi a 
beneficiarului efectiv pentru executarea obligaţiilor instituite de 
legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului. 
Cumpărătorul are obligaţia de a comunica şi furniza orice 
informaţie solicitată de SUPRATEN S.A., inclusiv prin punerea la 
dispoziţie şi transmitere de copii de pe orice act cu menţiunea că 
acestea corespund originalului, pentru realizarea obligaţiilor 
impuse de legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea 
spălării banilor şi finanţării terorismului. 
SUPRATEN S.A. poate refuza prestarea oricărui serviciu, 
vînzarea mărfurilor pentru orice motiv justificat sau efectuarea 
oricărei operaţiuni în cazul în care clientul sau reprezentantul nu 
se conformează solicitărilor SUPRATEN S.A. bazate pe astfel 
de obligaţii legale cu privire la prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului. 
Prevederile prezentului Contract se completează cu dispoziţiile 
legale în vigoare, în special cu normele care vizează prevenirea 
şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. 

XII. DISPOZIŢII FINALE Şl TRANZITORII 
Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării lui de 
către ambele părţi şi este valabil până la 31.12.2021, iar referitor 
la obligaţiile financiare - până la executarea acestora în volum 
deplin. 

Dacă la expirarea datei de valabilitate a prezentului Contract nici 
una din Părţi nu a anunţat în scris cealaltă Parte despre intenţia 
sa de a rezolvi prezentul Contract, acesta se prelungeşte în mod 
tacit pe o perioadă egală cu perioada iniţială. 

Părţile declară că au citit şi au înţeles pe deplin toate clauzele 
cuprinse în acest Contract şi că acestea au făcut obiectul 
negocierii directe, forma şi conţinutul acestui Contract 
reprezentând rezultatul acestei negocieri. 
Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un 
exemplar pentru fiecare parte contractantă, fiind identice şi 
având aceeaşi forţă juridică. 

Prezentul contract este încheiat în limba română şi rusă. în caz 
de discrepanţe între versiunea în limba română şi cea în limba 
rusă, versiunea în limba română a prezentului contract va 
prevala şi va fi versiunea care reglementează raporturile dintre 
Părţi. 
în măsura necesităţii, în Contract pot fi operate modificările şi 
completările corespunzătoare, în baza voinţei reciproce a 
Părţilor, exprimate în scris şi semnate de persoanele 
împuternicite în acest sens de către acestea, devenind parte 
integrantă a prezentului contract. 
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COTpyflHMKaM M/IM H/ieH3M pyKOBOflCTBa 06eMX CTOPOH M/IM CBJBanna : 
flOHepHMX KOMnaHMM, BK/lKMafl MX pOflCTBeHHMKOB M/1W APVTMX /1MU, 
Haxoflflainxcfl b 6/im3kmx aHa/ioruMHbix oTHOweHMSix, SUPRATEN SA 
MMeeT npaBO b cnyMae nto6oro HapyuueHMH AHTMK0ppynuM0HH0(i 
oroBopKM m noc/ie 6e3pe3y/ibTaTHoro npeflBapuie/ibHoro nMCbMeHHoro 
npeflynpe)KfleHMsi, pacroprHyTb Bce cyiuecTByiomne KOHTpaKTbi 6e3 
npeflBapuTe/ibHoro yBeAOM/ieHMH. B c/iynae cepbe3Horo HapyweHMH 
npeflBapMTe/ibHoe npe/ţynpexcfleHMe He Tpe6yeTca. 

XI. yCTAHOBJlEHME KJ1MEHTOB. nPEflynPE>KflEHl1E 
M BOPbBA C OTMbIBAHMEM flEHEr H OMHAHCMPOBAHMfl 

TEPPOPI13MA 
11.1. SUPRATEN S.A. MMeeT o6si3aTe/ibCTBa, na/iaraeMbie fleMCTBytomuM 

3aK0H0flaTe/lbCTB0M B OTHOLUeHMM yCTaHOB/ieHMfl K/lMeHTOB, 
nO/IMTMMeCKM yjl3BMMblX /1MLI M BblTOflOnpMOâpeTaiOLUMX C06CTBeHHMKax 
ansi Bbino/iHeHMH o6a3aTe/ibCTB, ycraHOB/ieHHbix 3aK0H0AaTe/ibCTB0M o 
npeflynpexcfleHMM m 6opb6e c OTMbiBaHMeM AeHer m cjjMHaHCMpoBaHneM 
TeppopM3Ma. 

11.2. noKynaTe/ib o6si3aH coo6maTb m npeflocraB/iflTb /no6yro MHCfiopMauMio, 
3anpaiuMBaeMyK3 SUPRATEN SA, b tom MMC/ie nyreM npeAocraB/ieHMfl n 
nepefla'HM KonMM /iio6oro AOKyMeHTa c 3aaB/ieHMeM o tom, mto ohm 
cooTBeTCTByiOT opMrMHa/iy, a/i a Bbino/iHeHMsi o6si3aTe/ibCTB, 
ycraHOB/ieHHbix saKOHOAaTe/ibCTBOM o npeAynpe>KAeHMM m 6opb6e c 
OTMbiBaHMeM AeHer m 4)MHaHCMpoBaHMeM TeppopM3Ma. 
SUPRATEN S.A. MoweT OTKa3aTb b npeAocraB/ieHMM k3kom-/im6o ycnyrM, 

MoxceT OTKa3aTbcsi ot npoAa>KM TOBapoB, no /iio6om oâocHOBaHHoti 
npMHMHe, m/im Bbino/iHMTb /iio6yio onepauMio, ec/iM noKynaTe/ib m/im 
npeAcraBMTe/ib He Bbino/iHfleT TpeâOBaHMS SUPRATEN S.A. Ha 
0CH0B3HMM 3aKOHOAaTe/ibCTBOM o npeAynpe>KAeHMM m 6opb6e c 
OTMbiBaHMeM AeHer m (J)MHaHCMpoB3HMeM TeppopM3Ma. 
flo/io>KeHMfl HacTOALuero Cor/iauieHMJi Aono/iHaioTCfl AeMCTByiomMMM 
npaBOBbiMM nono>KeHMaMM, b MacTHOcrM, npaBM/iaMM, HanpaB/ieHHbiMM 
Ha npeAynpexcAeHMM m 6opb6e c OTMbiBaHMeM AeHer m 
(JlMHaHCMpOBaHMeM TeppOpM3Ma. 

XII. 3AK/IlOmiTE/1bHblE riOJlCOKEHMfl 
12.1. floroBop BcrynaeT b CM/iy c MOMeHTa noAnMcaHMa o6eMMM cropoHaMM m 

AeiîcTByeT ao 31.12.2021r., a no (J)MH3HCOBbiM o6a3aTe/ibCTB3M - ao mx 
noriHoro Mcno/iHeHMH. 

12.2. EoiM H3 A3Ty OKOHM3HMJ1 AeMCTBMfl HBCTOfllAerO floTOBOpS HM OflHa M3 
Ctopoh nMCbMeHHO He yBeA0MM/i3 Apyryio CropoHy 06 oTcyTcrBMM 
HaMepeHMsi pBcropmyTb AoroBopHbie yc/ioBMH, floroBop npoA/ieB3era 
no yMO/lHaHMK) H3 cpoK, paBHbIM epOKy, H3 KOTOpbIM flOTOBOp 6bl/l 
33K/lKDMeH M3H3H3/lbH0. 

12.3. CTOpOHbl nOATBep>KA3IOT, 4T0 np04MT3/lM M nO/lHOCTbtO nOHMM3IOT Bce 
o6$i33Te/ibCTB3 Hacroamero floroBopa, m mto ohm 6n/im AOCTMrHyTbi 
nyTeM npsiMbix neperoBopoB, cfiopMa m coAepwaHMe HacroHinero 
floroBopa cocT3B/i5ieT pe3y/ibTaT stmx neperoBopoB. 

12.4. HBCTOHUtMM aotobop cocraB/ieH b 2-x 3K3eMn/w)pax, no OAHOMy a ™ 
KaXCAOtî M3 CTOPOH, HB/lflSCb MAeHTMHHbIMM M MMeiOlUMX OAMHaKOByiO 
rapMAM'-iecKyio CM/iy. 

12.5. 3tot AoroBop 33K/iK)HeH Ha pyMbiHCKOM m pyccKOM si3biKe. B aiynae 
pacxo>KAeHMM Me>KAy pyMbiHCKotî m pyccKOM BepcMAMM, pyMbiHCKan 
BepcMa Hacroaiiiero ConnaweHMH MMeeT npeMMymecTBeHHyio CM/iy m 
ABraeTCfl BepcMeM, pery/iMpyiomeM OTHOiueHMsi Me>KAy CropoHaMM. 

12.6. Bce Aono/iHeHMa m npM/ioxeHMa k Hacro$imeMy AoroBopy noAnMcaHHbie 
ynO/lHOMOHeHHblMM ZlMLiaMM JlB/lfllOTCfl HeOTbeM/ieMOM MaCTbIO AaHHOTO 
AoroBopa. 

XIII . PEKBI i3 l iTb l CTOPOH 
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