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CONTRACT  VÂNZARE – CUMPĂRARE ȘI VALORIFICARE  
DEŞEURI DIN LEMN 

Nr. …….18/ ……..2018 
 
 
Art. 1 – Părțile contractante: 
  
1.1. “…………..” S.R.L., cu sediul în ……………. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 
…………. având codul unic de înregistrare ……………. și contul bancar nr. …………….., 
deschis la ……………., reprezentată prin adm. dl …………,  în calitate de VÂNZĂTOR - 
BENEFICIAR, pe de o parte, şi 
 
1.2. „EGGER Romania” S.R.L. Rădăuţi, persoană juridică română, cu  sediul social în 
Municipiul Rădăuţi, str. Austriei, nr. 2, judeţul Suceava, cod poştal 725400, tel. 0372.438000, 
fax 0372.468000, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava 
sub nr.  J33/995/2006, având CIF  RO16136689 şi contul bancar (lei) nr. RO36 RNCB 0241 
1049 8143 0001 deschis la BCR Rădăuţi, jud. Suceava, reprezentată prin adm. dl. EMIL 
GHEORGHE-Director Tehnic şi adm. dl. BOGDAN ALEXANDRU PARASCHIV– Director 
Financiar, în calitate de CUMPĂRĂTOR – VALORIFICATOR/ PRESTATOR, pe de altă parte, 
 
au convenit perfectarea prezentului contract de vânzare – cumpărare și valorificare deşeuri 
din lemn, cu respectarea următoarelor clauze : 
 
Art. 2 – Obiectul contractului : 
 
2.1. Obiectul contractului consta în:  
 
(i). vânzarea-cumpărarea de deșeuri de ambalaje din lemn, calificate şi codificate conform 
H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile, ca deșeuri nepericuloase (clasa 15.01.03), precum și  
 
(ii). prestarea, de către Cumpărătorul – Valorificator/ Prestator, a serviciului de valorificare a 
deșeurilor din ambalaje de lemn, predate de Vânzătorul - Beneficiar, prin includerea în placa 
de PAL (valorificare prin reciclare), sau prin incinerarea în instalații de incinerare cu 
recuperare de energie, în favoarea Vânzătorului – Beneficiar, care are calitatea de generator 
de deșeuri din ambalaje din lemn, care își îndeplinește obiectivele de valorificare/ incinerare în 
instalații de incinerare cu recuperare de energie a ambalajelor, conform OUG nr. 196/2005, cu 
completări și modificări, în mod individual. Specificaţiile tehnice ale deşeurilor de ambalaje din 
lemn obiect al prezentului contract sunt indicate în ANEXA 1, parte integrantă a prezentei 
convenţii.  
 
2.2 Pentru evitarea oricăror neclarități, valorificarea de către Cumpărătorul – Valorificator/ 
Prestator prin includerea în placa de PAL, sau prin incinerarea în instalații de incinerare cu 
recuperare de energie are în vedere numai elementele din lemn ale deșeurilor predate. 
Eventualele deșeuri din metal din cadrul deșeurilor de ambalaje din lemn care fac obiectul 
acestui contract vor fi predate de către Cumpărătorul - Valorificator/ Prestator pentru 
valorificare unor unități specializate și autorizate în gestiunea acestor tipuri de deșeuri 
(colectori/ valorificatori/ reciclatori). 
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Art. 3. – Durata contractului :  

 
3.1. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ………, începand cu data de ………. până 
la data de ………….. 
3.2. La expirarea duratei sus indicate, contractul se prelungeşte în mod automat, pentru 
perioade de câte 1 an, dacă niciuna din părţi nu notifică în scris celeilalte părţi cererea 
expresă de încetare a valabilităţii sale cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea 
contractului. 
 
Art. 4. – Preţurile, facturarea, termenul şi modalitatea de plată : 
 
4.1. Preţurile obiect al prezentului contract sunt indicate în ANEXA 2 fiind exprimate în RON, 
fără TVA.  
4.2. Deșeurile de ambalaje din lemn vor fi însoțite de avizul de însoţire a mărfii şi de 
formularele de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, conform Anexei nr. 3 a H.G. 
1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, 
considerându-se a fi cantitate livrată, cea recepţionată de către Cumpărătorul – Valorificator/ 
Prestator, în depozitul său. 
4.3. În situația în care vor apărea neconcordanțe între cantitatea livrată și cea recepționată, 
Cumpărătorul – Valorificator/ Prestator va face mențiune pe avizul de însoțire la care va atașa 
și nota de cântar și va întocmi Nota de recepție și constatare de diferențe, pe care le va 
comunica Vânzătorului - Beneficiar.  
4.4. Fără a aduce atingere prevederilor din art. 4.3. de mai sus, părţile convin ca, în derularea 
prezentului contract, pentru contravaloarea cantităților de deșeuri recepționate, să folosească 
procedurile prevăzute de art. 319 alin. (17) şi (18) din Legea nr. 227/ 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv la pct. 95 alin. (5) şi pct. 96 alin. (1) – (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/ 
2016 (regăsită in ANEXA 3 la prezentul), Cumpărătorul – Valorificator/ Prestator urmând a 
emite două facturi lunar, după cum urmează: 
 
a) prima, în data de 15 a fiecărei luni, pentru contravaloarea deşeurilor de ambalaje din lemn 
recepţionate de el, în perioada 1 – 15 a aceleiaşi luni şi 
b) a doua, în ultima zi a lunii în curs, pentru contravaloarea deşeurilor de ambalaje din lemn 
recepţionate de el, în perioada 16 – 30/31 a lunii respective. 
 
4.5. Contravaloarea serviciilor de valorificare a deșeurilor din ambalaje din lemn prin includerea 
în placa de PAL, sau prin incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie, 
prestate în favoarea Vânzătorului – Beneficiar, va fi facturată de către Cumpărătorul – 
Valorificator lunar, pe baza documentelor care dovedesc valorificarea respectivelor deșeuri de 
ambalaje, conform prevederilor art. 25 alin. (1) teza finală din OUG 196/ 2005. 
4.6. Cumpărătorul – Valorificator va achita contravaloarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje din 
lemn recepţionate și facurate conform art. 4 pct. 4.4. din prezentul, după cum urmează: 
 
a) în data de 25 a lunii curente cu un sconto de 2% din valoare, cele menționate la art. 4.4. lit. a) și 
b) în data de 10 a lunii următoare cu un sconto de 2% din valoare, cele menționate la art. 4.4. lit. 
b). 
 
4.7. În derularea prezentului contract, pentru contravaloarea sconto-urilor (reduceri financiare) 
ce se vor acorda conform art. 4.6. din contract, părțile convin să folosească procedura 
prevăzută de art. 287 lit. ”c” rap. la. art. 319 alin. (18) din Legea nr. 227/ 2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv la pct. 32 alin. (4) rap. la pct. 96 alin. (1) – (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/ 
2016 (regăsită in ANEXA 3 la prezentul), Vânzătorul – Beneficiarul urmând a emite două 
facturi lunar, la datele la care plățile contravalorilor cantităţilor de deşeuri de ambalaje din lemn 
recepţionate și facurate conform art. 4 pct. 4.4. din prezentul vor fi efectuate. 
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4.8. În situaţia în care Cumpărătorul – Valorificator/ Prestator nu va efectua plata în condițiile și 
termenele prevăzute la articolul 4.6. literele (a) și (b), plățile aferente vor fi efectuate de 
Cumpărătorul - Valorificator/ Prestator către Vânzătorul - Beneficiar într-un termen de 30 (treizeci) 
de zile de la data emiterii facturii, părțile convenind că în aceste cazuri discounturile prevăzute la 
art. 4.6. literele (a) și (b) de mai sus nu mai sunt aplicabile. 
4.9. Vânzătorul – Beneficiar va achita Cumpărătorului – Valorificator/ Prestator contravaloarea 
serviciilor de de valorificare a deșeurilor din ambalaje din lemn prin includerea în placa de PAL, 
sau prin incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie în termen de 14 
(paisprezece) zile calendaristice de la emiterea fiecărei facturi lunare.  
4.10. În situaţia în care termenele de plată indicate la art. 4 pct. 4.6. și 4.7. din prezentul se 
împlinesc într-o zi nelucrătoare (sâmbătă, duminică), ele se prelungesc de drept până la sfârşitul 
următoarei zile lucrătoare. 
 
Art. 5 – Efectele contractului: 
 
5.1. Obligatiile Vânzătorului – Beneficiar sunt: 
 
5.1.1. Să livreze în funcție de disponibilitate deşeuri de ambalaje din lemn, de tipurile/ categoriile/ 
cantitățile şi având specificaţiile tehnice precum și calitățile indicate în ANEXA 1 la prezentul. Vânzătorul 
– Beneficiar va pune la dispoziţia/ va livra Cumparatorului - Valorificator/ Prestator deşeuri de 
ambalaje din lemn fără pământ, piatră, nisip sau alte corpuri străine, iar cantitatea de metal nu 
va fi mai mare decât cea conţinută standard (în mod normal) de ambalajul în sine. 
5.1.2. Să asigure, pe cheltuiala sa, încărcarea deşeurilor în mijloacelele de transport care vor efectua 
transportul către Cumpărătorul – Valorificator/ Prestator, cu excepția situațiilor în care cel din 
urmă pune la dispoziția Vânzătorului – Beneficiar containere de depozitare a deșeurilor tip 
Abroll. 
5.1.3. Să ţină legatura în permanenţă cu Cumparatorul - Valorificator/ Prestator, pentru a 
stabili programul de livrari lunar sau defalcarea acestuia saptamanal și să colaboreze cu 
Cumpărătorul - Valorificator/ Prestator prin respectarea termenelor și condițiilor de executare 
ale prezentului contract. 
5.1.4. Să achite Cumpărătorului – Valorificator/ Prestator contravaloarea serviciilor de 
valorificare a deșeurilor din ambalaje din lemn prin includerea în placa de PAL, sau prin 
incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie în termenul indicat la art. 4 pct. 
4.8. din prezentul contract. 
5.1.5. Să includă în documentele de însoțire a deșeurilor de ambalaje din lemn predate 
Cumpărătorului – Valorificator/ Prestator mențiunea că predarea se face în scopul obiectivelor 
de valorificare a deșeurilor de ambalaje ale Vânzătorului – Beneficiar.  
5.1.6. Să despăgubească Cumpărătorul - Valorificator/ Prestator pentru orice prejudicii aduse 
prin nerespectarea criteriilor de calitate a deșeurilor de ambalaje din lemn predate în baza 
acestui contract, inclusiv dar fără limitare pentru costurile generate de gestiunea deșeurilor în 
instalațiile altor operatori (valorificatori sau eliminatori) în cazul în care nerespectarea criteriilor 
de calitate nu permite valorificarea sau incinerarea cu recuperare de energie a deșeurilor în 
instalațiile Cumpărătorul - Valorificator/ Prestator.   
 
5.2. Obligatiile Cumpărătorului – Valorificator/ Prestator sunt: 
 
5.2.1. Să facă recepția cantitativă și calitativă a deșeurilor de ambalaje din lemn, la termenele și în 
condițiile prevăzute în prezentul contract , în vederea valorificării lor. 
5.2.2. Să asigure spaţiile de descărcare necesare. 
5.2.3. Să asigure, pe cheltuiala sa, efectuarea transportului deşeurilor de la Vânzătorul - 
Beneficiar cu transportatori specializati care dețin mijloace de transport specifice unor astfel 
de materiale. 
5.2.4. Să emită nota de cântar, pe care o va transmite Cumpărătorului – Valorificator  împreună cu un 
formular de încărcare – descărcare,  vizat de către el și, după caz, de Nota de recepție și constatare de 
diferențe. 
5.2.5. Să ţină legatura în permanenţă cu Vânzătorul – Beneficiar, pentru a stabili programul de 
livrări lunar sau defalcarea acestuia săptămânal. 
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5.2.6 Să achite contravaloarea deșeurilor achiziționate de la Vânzătorul – Beneficiar și 
facturate conform art. 4 pct. 4.4., în termenul agreat la art. 4 pct. 4.6. din prezentul contract. 
5.2.7 Să deţină toate autorizaţiile legale necesare din partea autorităţilor competente pentru 
desfăşurarea de activităţi de colectare, transport, depozitare şi valorificare a deşeurilor de 
ambalaje din lemn. 
5.2.8 Să valorifice cantitatea de deșeuri de ambalaje din lemn din cantitatea predată acestuia 
de către Vânzătorul – Beneficiar, conform acestui contract, prin includerea în placa de PAL 
sau prin incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie, nu mai târziu de data 
de 20 ianuarie a anului următor celui în care se face recepția.  
5.2.9 Să urmărească, cu prioritate, valorificarea deșeurilor de ambalaje din lemn predate prin 
includerea în placa de PAL, și numai în secundar prin incinerarea în instalații de incinerare cu 
recuperare de energie. 
5.2.10 Să predea Vânzatorului - Beneficiar lunar o situație prin care să se evidenţieze distinct 
cantităţile de deşeuri de ambalaje din lemn valorificate, dintre cele preluate de la acesta, 
precum şi metoda de valorificare, până la data de 20 a lunii următoare celei în care are loc 
valorificarea. 
5.2.11 Să predea eventualele resturi metalice rezultate din operațiunile de pregătire a 
deșeurilor din lemn pentru valorificare, și care provin din aceste deșeuri, pentru gestionare 
(valorificare/ eliminare) prin operatori economici specializați și autorizați. 
 
Art. 6. Încetarea contractului : 
 
6.1. Prezentul contract înceteaza de drept prin ajungerea la termen, în situația în care, oricare dintre părți 
a notificat în scris cealaltă parte în condițiile art. 3.2. din contract cu privire la încetarea contractului . 
6.2. Oricare dintre părțile contractante poate rezilia contractul, printr-o simplă notificare de reziliere, în 
conformitate cu art. 1552 C. civil, notificând aceasta co-contractantului, printr-o modalitate care să 
permită producerea dovezii faptului că cel din urmă a luat cunostință despre conținutul ei (fax, e-mail, 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, etc), după expirarea unui termen de 30 (treizeci) zile 
calendaristice, calculat de la momentul exigibilității executării unei obligații contractuale din cele prevăzute 
în art. 5.1. și 5.2 de mai sus, fără ca acesta să fi fost executată. 
6.3. Prezentul contract poate înceta prin denunţare unilaterală, la iniţiativa oricăreia dintre părţile 
contractante, cu un termen de preaviz de 30 (treizeci) zile calendaristice, calculat de la data luării la 
cunoştinţă, de către co-contractant a conţinutului notificării făcut în acest sens. Părțile declară în mod 
expres că acest termen de denunțare unilaterală prevăzut mai sus este rezonabil și că încetarea 
contractului nu va impiedica executarea obligațiilor restante ale părților până la încetarea efectivă a 
contractului. 
 
Art. 7. Forța majoră : 
 
7.1. Prin forță majoră se înțeleg toate evenimentele și/ sau împrejurările aflate în afara controlului părții 
care le invocă, imprevizibile, inevitabile și insurmontabile, apărute după data încheierii prezentului 
contract, care împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezentul 
(incendii, inundații, catastrofe, războaie, revoluții, accidente, crize de energie, mișcări civile, catastrofe 
naturale). 
7.2. Intervenția oricărui caz de forță majoră trebuie notificată părții co-contractante, în termen de 5 zile de 
la apariție, printr-un mijloc care să permită producerea dovezii faptului că cel din urmă a luat cunostință 
despre conținutul notificării (fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, etc). 
7.3. Cazul de forță majoră, notificat în termenul și în condițiile art. 7 pct. 7.2. din prezentul, exonerează 
partea care o invocă de executare temporară și de răspundere pentru perioada de timp în care 
evenimentul sau împrejurarea de forță majoră a persistat. 
7.4. Încetarea cazului de forță majoră se notifica co-contractantului în maxim 5 zile, în caz contrar, partea 
în culpă fiind obligată la plata de daune-interese conform dreptului comun în materie. 
7.5. Situația de forță majoră nu va exonera părtțle de plata debitelor pentru marfurile livrate și serviciile 
prestate până la data apariției forței majore. 
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Art. 8. Litigii 
 
8.1 Contractul este guvernat de legea română. 
 
8.2. Orice neînțelegere legată de interpretarea, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea 
prezentului contract se va solutiona pe cale amiabilă. 
 
8.3. În situația în care nu se ajunge la o conciliere, neînțelegerile dintre părți vor fi soluționate de către 
instanțele de judecată, competente  potrivit dreptului comun în materie. 
 
Art. 9 Cesiunea contractului 
 
9.1. Părțile convin în mod expres că atât contractul în integralitatea sa cât și drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de prezentul contract nu pot fi cesionate sau transferate în orice fel, fără acordul scris prealabil 
al celeilalte părţi.  
 
Art. 10 Notificări 
 
10.1 Orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil transmisă dacă va fi transmisă în 
scris celeilalte părți la adresa, e-mail-ul sau numărul de fax menționat mai jos (sau la o altă adresă, e-
mail sau număr de fax pe care partea respectivă le va comunica celeilalte părți în conformitate cu 
prevederile de mai jos), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax (în 
ultimul caz, confirmarea transmisiei prin fax va fi păstrată de către expeditor și predată destinatarului la 
cererea acestuia din urmă). Părțile convin în mod expres că transmiterea notificărilor prin e-mail 
reprezintă principala modalitate de comunicare agreată prin intermediul prezentului contract și acceptată 
totodată de ambele părți. În cazuri de urgență, comunicarea poate fi efectuată și telefonic, cu condiția să 
fie consemnată ulterior printr-una din modalitățile mai sus prevăzute. 

 

 

Cumpărătorul - Valorificator/ 

Prestator 

 

Vânzătorul - Beneficiar 

 

Fax: [•] 

 

Fax: [•] 

 

Telefon: 0728556164 

 

Telefon: [•] 

 

E-mail: vlad.alexe@egger.com 

 

E-mail: [•] 

 

În atenția: Vlad Alexe 

 

În atenția: [•] 

 
10.2 Fiecare parte va informa cealaltă parte cu privire la orice modificare a datelor de contact menționate 
mai sus, dar și cu privire la orice altă modificare care ar putea afecta executarea prezentului Contract. În 
cazul în care o parte nu își îndeplinește această obligație, orice notificare și/sau comunicare va fi 
considerată valabilă dacă a fost trimisă la coordonatele anterioare ale celeilalte părți. 
 
Art. 11 Nulitate parțială  
 
11.1 În cazul în care o prevedere a prezentului contract este declarată și/sau considerată de orice 
instanță ca ilegală sau nulă, validitatea celorlalte articole sau prevederi nu va fi afectată, iar partea, 
termenii sau prevederea considerate ilegale sau nule vor fi considerate a nu mai fi părți integrante ale 
prezentului contract. 
 
 
 

mailto:vlad.alexe@egger.com
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11.2 În plus, părțile se obligă în mod expres să înlocuiască, cu bună credință, orice prevedere 
nulă/neaplicabilă și/sau considerată nescrisă printr-o prevedere aplicabilă sau validă cât mai apropiată cu 
putință rezultatului economic sau scopului inițial avut în vedere de părți prin prevederea care a fost 
declarată nulă sau nescrisă. 
 
Art. 12 Renunțări 

 
12.1. Neexercitarea sau neaplicarea unuia dintre drepturile unei părți nu va fi considerată renunțare la un 
astfel de drept și nu va împiedica exercitarea ulterioară a acestuia. 
 
Art. 13 Dispoziții finale 
 
13.1 Nicio modificare sau completare a prezentului contract nu va fi valabilă sau angajantă pentru 
niciuna dintre părți decât dacă se convine în scris și se semnează de către reprezentanții autorizați ai 
fiecărei părți. 

 
13.2 Părțile convin că prezentul contract reprezintă întregul lor acord cu privire la obiectul acestuia și că 
anulează orice acorduri sau înțelegeri anterioare cu privire la acesta. 

 
13.3 Nu este permisă derogarea de la prevederile exprese ale contractului prin aplicarea uzanțelor sau 
echității și/sau oricăror alte cutume aplicabile unor astfel de contracte și care nu au corespondent în 
prevederile legale aplicabile unui astfel de tip de contract. 

 
13.4 Prin semnarea acestui contract, părțile confirmă că acceptă în mod expres atât clauzele standard, 
cât și clauzele neuzuale cuprinse în prezentul contract, că toate prevederile acestuia au fost negociate și 
acceptate ca atare, semnarea prezentului contract în forma prezentă echivalând cu acceptul expres al 
părților, prevăzut de art. 1203 Cod Civil, privind toate clauzele contractuale menționate în prezentul 
contract. 

 
13.5 Fiecare parte la acest contract a efectuat propriile analize și evaluări ale prevederilor contractului, 
conform cerințelor propriilor activități. În acest sens, fiecare parte la acest contract a avut oportunitatea: 

 
(i) de a negocia fiecare din dispozițiile contractului; 
(ii) de a propune amendamente cu privire la toate prevederile din contract; 
 
și a ajuns în mod individual la convingerea că aceasta versiune a contractului reflectă întocmai poziția 
comună a parților și este rezultatul unor negocieri încheiate cu succes în legătura cu contractul. 

 
13.6 Contractul nu este și nu poate fi considerat/interpretat ca fiind un contract standard, de adeziune 
sau orice altă formă similară și reprezintă o înțelegere configurată în mod expres de parți și încheiată în 
vederea realizării obiectivelor îndeplinite prin executarea activităților incluse în acest contract. 
 
Art. 14. Anexe : 
 
14.1. Anexele, părți integrante ale prezentului contract, sunt : 
 
ANEXA 1 : Lista tipurilor de deșeuri de lemn şi specificaţiile lor tehnice 
ANEXA 2 : Preţurile deşeurilor de ambalaje din lemn obiect al contractului 
ANEXA 3 : Procedura de acceptare a facturilor centralizate emise de către Cumpărătorul - Valorificator/  
Prestator în baza art. 319 alin. (17) şi (18) din Legea nr. 227/ 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv la pct. 95 alin. (5) şi pct. 96 (1) – (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/ 
2016. 
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Prezentul contract s-a incheiat astazi ……………….. in 2 (doua) exemplare originale, cu valoare juridică 
egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
 
VÂNZĂTOR - BENEFICIAR                        CUMPĂRĂTOR - VALORIFICATOR/ PRESTATOR 
 

                                                     EGGER Romania S.R.L. 
                     

                                                                                     adm. dl. EMIL GHEORGHE 
 
 

                                       adm. dl. BOGDAN ALEXANDRU PARASCHIV 
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ANEXA 1 
la Contractul de vânzare - cumpărare și valorificare deşeuri din lemn 

Nr. ……./………. 
 

Lista tipurilor de deșeuri de ambalaje din lemn şi specificaţiile lor tehnice 
 

Nr. 
Crt. 

Cod. 
Deşeu 

Descriere conf. legii Tip Material 

 

15 

DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE 
ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, 
FILTRANTE ŞI ÎMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, 
NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE 

 

15 01 
ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale 
colectate separat) 

1. 15 01 03 ambalaje de lemn Paleți, lădițe 

 
 
Produsele nu trebuie să conțină amestecuri de pesticide, ierbicide,  benzen, PCB-PCP, 
substanțe radioactive, explozivi și lichide inflamabile, precum și nicio altă substanță sau 
preparat periculos care, conform legii, determină încadrarea acestora ca și deșeuri periculoase. 
; 
 
Nu se admite prezența corpurilor străine (piatră, prundiș, cărămidă, sticlă  etc.) care ar putea 
deteriora instalațiile Cumpărătorului - Valorificator/ Prestator sau care ar face imposibilă 
valorificarea în instalațiile Cumpărătorului - Valorificator/ Prestator. Cantitatea de metal din 
deșeurile de ambalaje din lemn nu va fi mai mare decât cea conținută standard (în mod normal) 
de ambalajul în sine. 
 
 
VÂNZĂTOR - BENEFICIAR                        CUMPĂRĂTOR - VALORIFICATOR/ PRESTATOR 

 
                                                     EGGER Romania S.R.L. 

                     
                                                       adm. dl. EMIL GHEORGHE 

 
 
 

                                       adm. dl. BOGDAN ALEXANDRU PARASCHIV 
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ANEXA 2 

la Contractul de vânzare - cumpărare și valorificare deşeuri din lemn 
Nr. ……./………. 

 
 
Preţurile deşeurilor de lemn obiect al contractului sunt : 
 
Preț: …. lei /tonă, franco furnizor - Cod deșeu 15.01.03 (deșeuri ambalaje din lemn) 
 
Prețul serviciilor de valorificare sau incinerare în instalație de incinerare cu recuperare de energie este 
de:   .... lei/tonă. 
 
 
 
 
 
   VÂNZĂTOR - BENEFICIAR             CUMPĂRĂTOR - VALORIFICATOR/ PRESTATOR 
 
                                                                                EGGER Romania S.R.L. 
                     
                                                                                 adm. dl. EMIL GHEORGHE 
 
 
 
 

                                                                 adm. dl. BOGDAN ALEXANDRU PARASCHIV 
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ANEXA 3 
la Contractul de vânzare - cumpărare și valorificare deşeuri de lemn 

Nr. ……./………. 
 

 
 

PROCEDURA  DE ACCEPTARE A FACTURILOR EMISE DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR - 
VALORIFICATOR/ PRESTATOR ÎN BAZA art. 319 alin. (17) şi (18) din Legea nr. 227/ 2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la pct. 95 alin. (5) şi pct. 96 (1) – (3) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 

nr. 1/ 2016 
 
 

Art. 1 - VÂNZĂTORUL - BENEFICIAR va livra cantităţile de deşeuri de ambalaje din lemn 
contractate însoţite de avizul de însotire a mărfii, şi de formularele de încărcare-descărcare 
deşeuri nepericuloase, conform Anexei nr. 3 a H.G. 1061/2008 privind transportul deşeurilor 
periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României, urmând ca recepția să se facă la sediul 
CUMPĂRĂTOR - VALORIFICATOR/ PRESTATOR. Pentru materialul livrat și recepționat, 
VÂNZĂTORUL - BENEFICIAR va primi un bon de receptie. 
 
Art. 2 – CUMPĂRĂTORUL - VALORIFICATOR/ PRESTATOR va emite două facturi lunar, după 
cum urmează: 
- prima, în data de 15 a fiecărei luni, pentru contravaloarea deşeurilor din lemn recepţionate 
de el, în perioada 1 – 15 a aceleiaşi luni şi 
- a doua, în ultima zi a lunii în curs, pentru contravaloarea deşeurilor din lemn recepţionate de 
el, în perioada 16 – 30/31 a lunii respective. 
Originalele facturilor emise de către CUMPĂRĂTORUL - VALORIFICATOR/ PRESTATOR în 
contul VÂNZĂTORULUI - BENEFICIAR vor fi expediate celui din urmă în cel mult 10 zile de la 
emitere. 
 
Art. 3 – La datele la care CUMPĂRĂTORUL - VALORIFICATOR/ PRESTATOR va efectua plățile 
contravalorii cantităților de deșeuri de lemn recepționate, va emite, cu respectarea procedurii 
prevăzută de art. 287 lit. ”c” rap. la. art. 319 alin. (18) din Legea nr. 227/ 2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, respectiv la pct. 32 alin. (4) rap. la pct. 96 alin. (1) – (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/ 
2016, și facturi pentru contravaloarea scount-urilor (reducerilor financiare) convenite conform 
art. 4.6. din contract.  Originalele facturilor emise de către CUMPĂRĂTORUL - 
VALORIFICATOR/ PRESTATOR în contul VÂNZĂTORULUI - BENEFICIAR vor fi expediate 
celui din urmă în cel mult 10 zile de la emitere. 
 
Art. 4 - Facturile emise vor conține elementele prevăzute la art. 319, alin. (20) din Legea nr. 227/ 
2015, cu modificările şi completările ulterioare 
 
Art. 5 – Fiecare factură emisă de CUMPĂRĂTORUL - VALORIFICATOR/ PRESTATOR conform 
art. 2 din prezenta anexă va fi însoţită de câte un desfăşurator al cantităților de deşeuri din lemn 
facturate şi care va fi fi trimis către VÂNZĂTORUL - BENEFICIAR în termen de 3 zile de la data 
emiterii printr-un mijloc care să permită producerea dovezii faptului că cel din urmă a luat cunostință 
de conținutul acestora (scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail). 
 
Art. 6 - Dacă în termen de  48 ore de la data primirii facturilor emise conform art. 2 și 3 din prezenta 
anexă, VÂNZĂTORUL - BENEFICIAR nu trimite eventualele obiecții față de cuprinsul  acesteia, 
factura se consideră acceptată și însușită. 
 
Art. 7 – Eventualele divergenţe apărute cu privire la cantităţile sau sumele facturate vor fi soluționate 
în termen de 72 ore de la data primirii, de către VÂNZĂTORUL - BENEFICIAR, a fiecărei facturi. 
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Art. 8 - VÂNZĂTORUL - BENEFICIAR este obligat să înregistreze în evidențele contabile facturile 
emise de CUMPĂRĂTORUL - VALORIFICATOR/ PRESTATOR. 

 
VÂNZĂTOR - BENEFICIAR             CUMPĂRĂTOR - VALORIFICATOR/ PRESTATOR 
 
                                                                                EGGER ROMANIA S.R.L. 
                     
                                                                                 adm. dl. EMIL GHEORGHE 
 

                                                                 adm. dl. BOGDAN ALEXANDRU PARASCHIV 
 


