
nr. ..................../ .............................. 
Contract cadru de furnizare materiale lemnoase 

Valabil de la  ……….…………. la ………............……...…  

 

FURNIZOR: …………………………………………................................................................ 
 
………………………………………………………………...............................................................……… 
 
e-mail…………………………………...............................................................…………………………… 

 

BENEFICIAR:  EGGER ROMANIA S.R.L. 

Str. Austriei, 2, Rădăuți, jud. Suceava, cod poștal 725400 

J33/995/2006, RO 16136689 
cont bancar:  RO79 RNCB 0241 1049 8143 0003, BCR Rădăuți  
 
Achizitor: …………………          e-mail…….....................................……................… 

Criterii sumare de calitate 

Lemn foc 
rășinoase și  
foioase  

SE ACCEPTĂ: Lungime 2, 3, 4m (± 10 cm), sortat pe lungimi; Diametre:  8 – 80 cm. Alterații: putregai (maxim 20% din suprafața secțiunii, la maxim 10% din piese), răscoacere, 
incendiere, albăstreala,  (maxim 20% din suprafața secțiunii), Defecte: (fibre tari, gâlme, înfurciri), atacuri de insecte. 
NU SE ACCEPTĂ: Corpuri străine (pământ, pietre, metale). 

Capete buștean / 
Cherestea 

SE ACCEPTĂ: Bucăți de lemn având dimensiuni intre 0,1 m – 2 m lungime, provenite din retezarea buștenilor, cherestelei NU SE ACCEPTĂ: Pământ, pietre sau corpuri metalice. 

Rămășiță/ 
Lăturoaie 

SE ACCEPTĂ: Lemnul provenit din prelucrarea buștenilor in gater si tivirea cherestelei, având o lungime cuprinsa intre 2 – 4 m. Rămășita se  livrează in pachete  legate in minim 3 locuri. 
NU SE ACCEPTĂ: Pământ, pietre sau corpuri metalice. 

Tocătură lemn  
SE ACCEPTĂ: materialul provenit din tocarea lemnului rotund, despicat sau  rămășiței în mașini speciale de tocat sau așchiat.  Procentul de coajă maxim admis este de 25% din masa 
materialului. Dimensiunile optie ale așchiilor din tocătură sunt : lungime 25-30 mm , lățime 15-25mm si 5-10mm grosime. 
NU SE ACCEPTĂ: tocătură cu coajă cu  pământ, plastic, pietre sau corpuri metalice. 

Rumeguș 
SE ACCEPTĂ: Așchii de lemn provenite din tăierea lemnului in instalații de debitat.  
NU SE ACCEPTĂ: Rumegușul amestecat cu coaja, capete de cherestea sau bucăți de lemn, pământ, pietre sau corpuri metalice. Rumeguș închis la culoare, vechi sau depreciat. 

Lemn rotund OSB 
(Răș./ div. moi) 

SE ACCEPTĂ: Lemn rotund - L = 2,3,4m (± 10 cm), sortat pe lungimi si grupe de specii, diam. la capătul subțire (cu coajă) -8-50 cm;- lemn verde, fără noroi sau alte impurități, curbura 
max. 5cm/m in același plan.   
NU SE ACCEPTĂ: Putregai moale, lemn vechi, uscat, cu însăbieri, cu înfurciri; lemn cu incluziuni de corpuri străine (pietre, metale) ;lemn carbonizat. 

Biomasa centrala 
HGG 

SE ACCEPTĂ: Resturi de diverse materiale lemnoase amestecate (coaja, rumegus, capete cherestea etc), care din motive de calitate nu pot fi folosite in productia de PAL avand 
lungime maxima de 15 cm pentru biomasa tocata si intre 15 si 100 cm pentru biomasa netocata. 
NU SE ACCEPTĂ:  material amestecat cu gunoaie, plastic, corpuri metalice, noroi, piatra etc sau material cu umiditate mai mare de 70% etc. 

Note: Anexele 1 si  2 (Condiții generale de achiziție, Procedura de acceptare) - regăsite pe verso - sunt parte integranta a acestui contract. Toate informațiile 

(calitate,  sortimente, recepție, etc) ce se regăsesc la adresa www.egger.com/RO_ro/termeni-afaceri.htm sunt parte din acest contract 

 

PLATA: 

10 zile;        2% sconto;          30 zile net 

 

 BENEFICIARUL  își rezerva dreptul sa refuze marfa care nu corespunde din punct de vedere a criteriilor de calitate sau cantităților stabilite împreună cu reprezentantul acestuia; 

  În cazul în care procentul materialului neconform dintr-o încărcătură (mijloc de transport) este într-un procent sub maximul admis (maxim 15% din volumul încărcăturii), cantitatea de material neconform 
se va factura și achita la prețului stabilit pentru materialul neconform 

  În cazul în care procentul materialului neconform dintr-o încărcătură (mijloc de transport) este peste maximul admis (adică peste 15% din volumul încărcăturii), întreaga livrare se declasează în 
sortimentul inferior sau daca acest lucru nu este posibil, întreaga livrare se va factura și achita la prețului stabilit pentru materialul neconform. 
 

 

 
FURNIZOR:                                                                                                                                                                                        BENEFICIAR: 

 
                                                                                                                                                                                                            EGGER ROMANIA S.R.L 

 

Str. Austriei 2, județul Suceava, cod poștal 725400 tel. 0372/438.000, fax. 0372/468.000   IBAN  RO79 RNCB 0241 1049 8143 0003BCR Rădăuți 



ANEXA 1. CONDITII GENERALE DE ACHIZITIE 
Art. 1 – Noțiuni : 
1.1. CONTRACT – actul juridic bilateral care exprimă acordul de voința al pârților 
semnatare și care dă naștere la drepturi și obligații pentru acestea. 

1.2. FURNIZOR si BENEFICIAR – părțile contractante din prezentul contract. 
1.3. MATERIAL CONFORM – material lemnos care îndeplinește condițiile 
calitative specificate in contract; 
1.4. MATERIAL NECONFORM -  material lemnos care nu îndeplinește cel puțin 
una din condițiile calitative specificate în contract; 
1.5. Sortimentele și specificațiile tehnice pentru materialul lemnos livrat sunt 
prevăzute in contract. 
Art. 2 – Obiectul contractului : 
2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă livrarea, de către FURNIZOR, în 
contrapartida prețului ce se va achita de către BENEFICIAR, material lemnos, în 
sortimentele, cantitățile și de calitățile agreate. 
Art. 3 – Preturile și modalitățile de plată: 
3.1. Prețurile sortimentelor de material lemnos contractate de către parți vor 
rezulta din Comenzile/ Ofertele ce vor fi emise de BENEFICIAR și confirmate/ 
executate de către FURNIZOR. Neconfirmarea scrisă a Ofertei/ Comenzii, urmată 
de executare (livrare și recepție), precum și confirmarea scrisă ulterioară 
executării totale/ parțiale valorează acordul părților cu privire la elementele 
contractuale cantități, sortimente, prețuri. 
3.2. Ofertele, Comenzile și Confirmările de comandă vor fi transmise între părți 
pe email, adresa oficială a FURNIZORULUI fiind cea a reprezentantului legal al 
său, anterior menționată. Modificarea acestei adrese de email se notifică de 
îndată BENEFICIARULUI, în scris. 
3.3. Cantitățile de material lemnos obiect al prezentului Contract se vor livra pe 
baza avizului de însoțire a mărfii, considerându-se a fi cantități livrate, cele 
recepționate de către BENEFICIAR, la sediul său. 
3.4. Părțile convin ca, în derularea prezentului Contract să folosească procedurile 
prevăzute de art. 319 alin. (17) si (18) din Legea nr. 227/2015, cu modificările si 
completările ulterioare, rap. la pct. 95 alin. (5) si pct. 96 (1) – (3) din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin 
HG nr.1/2016 (Anexa 2 la contract), BENEFICIARUL urmând a emite două facturi 
lunar, după cum urmează: 
- prima, în data de 15 a fiecărei luni, pentru contravaloarea materialului lemnos 
recepționat de el, în perioada 1 – 15 a aceleiași luni și 
- a doua, în ultima zi a lunii în curs, pentru contravaloarea materialului lemnos 
recepționat de el, în perioada 16 – 30/31 a lunii respective. 
3.5. Dacă părțile nu convin altfel, BENEFICIARUL va achita contravaloarea cantităților 
de material lemnos recepționate în perioada 1 – 15 a fiecărei luni și a căror 
contravaloare a fost facturată în data de 15 a fiecărei luni, cel târziu la data de 25 a lunii 
curente cu un sconto de 2% din valoarea fiecărei facturi. 
3.6. Dacă părțile nu convin altfel, BENEFICIARUL va achita contravaloarea cantităților 
de material lemnos recepționate în perioada 16 – 28/29/30/31 a fiecărei luni și a căror 
contravaloare a fost facturată în ultima zi a lunii în curs, cel târziu la data de 10 a lunii 
următoare cu un sconto de 2% din valoarea fiecărei facturi 
3.7. În situația în care BENEFICIARUL nu efectuează plata în ziua de 25 a lunii curente, 
respectiv 10 a lunii următoare, este obligat a achita contravaloarea cantităților de 
material lemnos recepționate și facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
data emiterii fiecărei facturi, fără a mai beneficia de sconto de 2%. Acest termen de 
plată se va aplica și în situația în care FURNIZORUL va solicita în scris 
BENEFICIARULUI.  
3.8. În situația în care termenele de plată indicate la art. 3 pct. 3.5., 3.6. și 3.7. din 
prezentul se împlinesc într-o zi nelucrătoare (sâmbăta, duminica, sărbători legale), ele 
se prelungesc de drept până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare. 
3.9. În derularea prezentului contract, pentru contravaloarea sconto-urilor (reduceri 
financiare) ce se vor acorda conform art. 3.5 si 3.6 din contract, părțile convin să 
folosească procedura prevăzută la art. 287 lit. „c” rap. la art. 319 alin. (18) din Legea nr. 
227/2015, cu modificările si 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 HG nr.1/2016 (Anexa 2 la contract), 
BENEFICIARUL urmând a emite la sfârșitul fiecărei luni, o singură factură pentru 
sconto-urile de care a beneficiar în cursul respectivei luni. 
 
 

Art. 4 Obligațiile FURNIZORULUI sunt: 
4.1. Să livreze BENEFICIARULUI cantitățile de material lemnos ce fac obiectul acestui Contract, 
la parametrii tehnici, în condițiile și la prețurile agreate care vor rezulta din Comenzile/ 
Ofertele ce vor fi emise de BENEFICIAR și confirmate/ executate de către 

FURNIZOR. 
4.2. Să facă dovada faptului că este autorizat să comercializeze material lemnos și ca acesta a 
fost exploatat și livrat cu deplina respectare a dispozițiilor Regulamentului European nr. 995/2010 
și a tuturor dispozițiilor legale naționale. 
4.3. Să facă dovada faptului că posedă actele referitoare la originea (proveniența) materialului 
lemnos comercializat și să le comunice BENEFICIARULUI. 
4.3. Să permită verificarea de către BENEFICIAR/ Organismul de Certificare al 
BENEFICIARULUI/ ASI (Accreditation Services International), prin punerea la dispoziție a 
documentelor care asigura legalitatea si trasabilitatea pentru materialul lemnos livrat.  
4.4. Să notifice BENEFICIARULUI, la sediul social al acestuia, apariția vreunui caz de forță 
majoră care împiedică executarea întocmai a Contractului sau care determină întârzieri în 
executare, în termenii conveniți prin contract. 
4.5. Să notifice BENEFICIARUL, în termen de 48 ore, orice modificare a statutului său fiscal 
(activ/ inactiv, plătitor/ neplătitor de TVA, opțiune aplicare TVA la încasare/ facturare). 
Art. 5  Obligațiile BENEFICIARULUI sunt : 
5.1. Sa verifice documentele de însoțire a materialului lemnos livrat, iar in cazul in care acestea 
nu sunt completate conform prevederilor legale sau daca exista suspiciuni privind proveniența 
materialelor livrate, va proceda la sesizarea autorităților competente pentru clarificarea 
problemelor constatate si luarea masurilor legale ce se impun. 
5.1. Să achite contravaloarea cantităților de material lemnos recepționate și facturate, la 
termenele și în condițiile indicate la art. 6 din prezentul contract. 
5.2. Să notifice FURNIZORULUI, la sediul social al acestuia, apariția vreunui caz de forță majoră 
care împiedică executarea întocmai a contractului sau care determină întârzieri în executare, în 
termenii conveniți prin contract. 
NOTA : Notificarea apariției vreunui caz de forță majoră se va face în scris, iar comunicarea 
acesteia se va face printr-un mijloc care să permită producerea dovezii faptului că 
FURNIZORUL/ BENEFICIARUL a luat cunoștință despre conținutul ei (e-mail, fax, scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire, etc.). 
Art. 6  Obligații GDPR si confidențialitate: 
6.1. Părțile semnatare ale prezentului Contract, acționând ca operatori, garantează că își vor 
îndeplini, unul față de celălalt și împreună față de persoanele fizice (dacă va fi cazul), cu bună 
credință și în mod transparent obligațiile ce le revin potrivit Regulamentului general privind 
protecția datelor (GDPR). Părțile semnatare garantează că scopurile pentru care sunt prelucrate 
datele cu caracter personal/special, sunt cele privind redactarea și punerea în executare a 
contractului în derulare (temei contractual). Datele cu caracter personal vizate sunt datele 
necesare temeiului contractual, nume, prenume, adresa persoană juridică,  email, nr. telefon 
fix/mobil, etc 
6.2. Părțile semnatare ale prezentului contract vor stoca Datele personale ce intră sub incidenta 
Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), pe durata existenței relației 
contractuale, precum și, dacă este cazul, ulterior încetării acesteia, pe perioada impusă de 
prevederile legale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind arhivarea. Totodată, 
datele vor fi șterse la solicitarea persoanei vizate sau a celeilalte părți, în condițiile în care nu 
justifică un alt temei juridic pentru prelucrare. 
6.3. FURNIZORUL își asumă obligația de a păstra în strictă confidențialitate informațiile 
confidențiale care îi sunt dezvăluite de către BENEFICIAR în scopul prezentului contract sau la 
care are acces sau de care ia cunoștință pe durata și în scopul executării prezentului contract, fie 
prin prezența sa/a salariaților săi/a partenerilor săi contractuali/a colaboratorilor săi la locațiile 
BENEFICIARULUI, fie din cuprinsul documentelor contractuale (prezentul contract, facturi, 
comenzi etc.). Sunt considerate „informații confidențiale” toate și oricare dintre informațiile 
referitoare la EGGER România S.R.L. - Rădăuți ori la oricare dintre afiliații acesteia, incluzând, 
dar fără a se limita la, conținutul prezentului contract, facturile emise către BENEFICIAR, precum 
și orice date sau informații financiare, de afaceri sau tehnice, sau operațiuni, bunuri și/sau obligații 
fie ale FURNIZORULUI, fie ale BENEFICIARULUI sau ale afiliaților acestuia, care sunt 
dezvăluite FURNIZORULUI sau la care acesta are acces sau de care ia cunoștință pe durata 
prezentului contract, indiferent de modul în care sunt prezentate aceste informații confidențiale 
sau în/pe orice format sau suport tangibil sau intangibil, și indiferent că acestea nt marcate explicit 
sau nu sunt marcate ca fiind „informații confidențiale”. FURNIZORUL își asumă obligația de a 
proteja caracterul privat și comercial sensibil al informațiilor confidențiale, de a nu divulga astfel de 
informații, fie în tot sau în parte, către terțe părți, precum și de a utiliza informațiile confidențiale 
strict pentru scopul prezentului contract și nu în interes propriu sau în beneficiul oricărei terțe părți.  
6.4. FURNIZORUL este răspunzător pentru fiecare și orice încălcare a obligațiilor stipulate în 
prezenta clauză de confidențialitate. La încetarea contractului, indiferent de cauza ce determină 

o atare încetare, prezenta clauză de confidențialitate rămâne aplicabilă și în vigoare pentru o 
perioadă de 5 (cinci) ani. 
Art. 7 – Valabilitatea și încetarea contractului : 
7.1. Prezentul contract este valabil în perioada mai sus indicată. 

7.2. Durata de valabilitate a contractului se prelungește automat cu perioade de câte 1 an, dacă 
niciuna dintre părți nu notifică celeilalte încetarea, în scris, cu minim 20 zile anterior.  
7.3. Oricare dintre părțile contractante poate considera prezentul contract reziliat de drept, 
notificând aceasta co-contractantului, printr-o modalitate care să permită producerea dovezii 
faptului ca cel din urma a luat cunoștință despre conținutul ei (fax, e-mail, scrisoare recomandata 
cu confirmare de primire, etc), după expirarea unui termen de 10 (zece) zile calendaristice, 
calculat de la momentul exigibilității executării unei obligații contractuale principale, fără ca acesta 
să fi fost executată. 
7.4. Prezentul contract poate înceta prin denunțare unilaterală, la inițiativa oricăreia dintre părțile 
contractante, cu un termen de preaviz de 14 (paisprezece) zile calendaristice, calculat de la data 
luării la cunoștință, de către co-contractant a conținutului notificării făcut în acest sens.  
Art. 8 - Forța majoră : 
8.1. Prin forță majoră se înțeleg toate evenimentele și/ sau împrejurările aflate în afara controlului 
părții care o invocă, imprevizibile, inevitabile și insurmontabile, apărute după data încheierii 
prezentului contract de furnizare, 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). 
8.2. Intervenția oricărui caz de forță majoră trebuie notificată părții co-contractante, în termen de 
48 de ore de la apariție, printr-un mijloc care să permită producerea dovezii faptului că cel din 
urmă a luat cunoștință despre conținutul notificării (fax, e-mail, scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, etc). 
8.3. Cazul de forță majoră, notificat în termenul și în condițiile art. 8 pct. 8.2. din prezentul, 
exonerează partea care o invoca de executare temporară și de răspundere pentru perioada de 
timp în care evenimentul sau împrejurarea insurmontabilă a persistat. 
8.4. Încetarea cazului de forță majoră se notifică co-contractantului în maxim 24 de ore, în caz 
contrar, partea în culpă fiind obligată la plată de daune-interese conform dreptului comun în 
materie. 
8.5. Dovada forței majore se va efectua cu certificatul emis de către Camera de Comerț și 
Industrie competentă în zona în care evenimentul s-a produs și care va trebui comunicat în copie 
co-contractantului, într-un termen rezonabil de la încetarea cazului. 
8.6. Forță majoră nu va exonera părțile de la executarea obligațiilor scadente anterior intervenției 
cazului. 
Art. 9 – Litigii : 
9.1. Orice neînțelegere legată de interpretarea, încheierea, modificarea, executarea sau 
încetarea prezentului contract se va soluționa pe cale amiabilă. 
9.2. În situația în care nu se ajunge la o conciliere, neînțelegerile dintre părți vor fi soluționate de 
către instanțele de judecată de la sediul BENEFICIARULUI, competente  potrivit dreptului comun 
în materie. 

ANEXA 2. 
PROCEDURA  DE ACCEPTARE A FACTURILOR EMISE DE CĂTRE 

BENEFICIAR în baza art. 319 alin. (17) si (18) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările si completările ulterioare, rap. la pct. 95 alin. (5) si pct. 95 (1) – (3) 
din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

aprobate prin HG. Nr.1/2016. 
 
Art. 1 – Facturile emise, de către BENEFICIAR, conform dispozițiilor art. 3.3 si 
3.8 din Anexa 1 la contract – Condiții Generale de Achiziții, vor fi însoțite de câte 
un desfășurător al cantităților de material lemnos facturate și care vor fi trimise 
FURNIZORULUI în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, printr-un mijloc care sa 
permită producerea dovezii faptului că cel din urmă a luat cunoștință de conținutul acestora 
(scrisoare recomandată cu confirmare de primire, COseDat, e-mail). 
Art. 2 - Daca in termen de  48 ore de la data primirii facturii FURNIZORUL nu trimite 
eventualele obiecții față de cuprinsul  acesteia, factura se consideră acceptată și însușită. 
Art. 3 – Eventualele divergențe apărute cu privire la cantitățile sau sumele facturate vor fi 
soluționate in termen de 72 ore de la data primirii, de către FURNIZOR, a fiecărei facturi. 
Art. 4 - FURNIZORUL este obligat sa înregistreze în evidentele contabile facturile emise 
de BENEFICIAR. 
    FURNIZOR         BENEFICIAR



 


