
 1 

 

 

 

 

 

ROMANIA – 507020 – BRASOV – BOD - COLONIE                                            APROBAT, 

Str. FABRICII,  Nr.1-  +4-0268-283479;  +4-0268-283505                                CONSILIUL DIRECTOR   

 email : office@fabricadezaharbod.ro                                                                                         A.C.S.Z. 

                                                                                        PRESEDINTE 

                               

 

 

CONTRACT nr.__________/___________ 

Privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata 

rădăcinilor de sfeclă de zahăr în anul 2016 

 

 

PĂRŢILE: 

  SC FABRICA DE ZAHĂR BOD SA – în reorganizare judiciară, cu sediul în Bod Colonie, str. 

Fabricii nr.1, telefon 0268/283469, 0268.283479, fax 0268/283505 înregistrată în Registrul Comerţului sub 

nr. J.08/179/1991, CUI RO 1135146,  reprezentată legal prin Administrator Special Bodo Lajos, sub 

supravegherea administratorului judiciar SC CENTU SPRL, reprezentata prin Dl Centu Aurel, în calitate de 

BENEFICIAR  
Si, 

CULTIVATORUL (persoană fizică) ……………………………................……………………… cu 

domiciliul în localitatea ……………………….………, str. ………….....……………………., nr. …......…, 

bl …….., sc ………., ap ……, jud. ………………………. , BI/CI seria ……...…, nr …....…………, 

eliberat de …………………….., la data de…...............……., CNP ……………………….......……………,   

telefon ..............………, fax ………………, cont nr. ………......…………………………………….,  

deschis la banca ……………………………, în calitate de PRODUCĂTOR ŞI FURNIZOR 

 Sau, 

 CULTIVATORUL (persoană juridică) …………………………........…………………………… cu 

sediul în localitatea ………………………………, str. …………………………........…….,  nr. …........…,  

bl …...., sc ……., ap …………, jud. ………………………………., înregistrată la Registrul Comerţului sub 

nr. J.........…/…....…....…./….....…..…, CUI …………….........................................................…………., 

cont nr. …….……...........………………………………. deschis la Banca ….......…………………………...,  

telefon ……………….. fax …………….. reprezentată legal prin …….......…..............................…………., 

în calitate de PRODUCĂTOR ŞI FURNIZOR,  

Având în vedere reglementările legislative ale Comunităţii Europene (REC 318/2006, REC 

952/2006, REC 967/2006, REC 1308/2013) şi ale României privind organizarea pieţei zahărului, precum si 

prevederile Acordului Interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de piata 2016/2017 incheiat 

intre Federatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania , Asociatia „Patronatul Zaharului din 

Romania” şi Asociaţia Producătorilor de Zahăr din Sfecla din România. 

Partile convin incheierea urmatorului CPCLP, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, 

cumpărarea, livrarea si plata radăcinilor de sfecla de zahar pentru anul agricol 2016/2017. 

Contractul prezent a fost negociat cu Asociatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar Bod (ACSZB). 
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CAPITOLUL I. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 Art. 1. Obiectul contractului îl constituie cultivarea şi livrarea sfeclei de zahăr de către furnizor 

către SC Fabrica de Zahăr Bod SA din campania anului de piaţă 2016/2017.  

Art. 2. Furnizorul se obliga sa cultive o suprafata de ……………. ha cu sfecla de zahar, in scopul 

realizarii unei productii totale nete de plata de ……………… tone, care va fi predata Beneficiarului 

conform graficului de livare, la baza de receptie din localitatea ……….....................…... 

 

Productia de sfecla de zahar se va impărti astfel. 

Cantitatea contractata de sfecla de zahar din cota (to):  

Cantitatea contractata de sfecla de zahar in afara cotei 

(to); 

 

Suprafata care se va cultiva cu sfecla de zahar (ha):  

  

            Art. 3  Sfecla de zahar in cota  din anul de cultura 2016/2017. 

 3.1. Sfecla de zahar in cota inseamna toate cantitatile de sfecla de zahar procesate pentru a obtine 

cota de zahar. 

Art. 4. In cazul in care Furnizorul nu isi va realiza cota de productie alocata, aceasta se va reduce 

pentru anul următor, cu cantitatea nerealizata. Nerealizarea cotei atrage după sine aplicarea de penalităti 

asupra cantitătii de sfecla de zahar nepredate Beneficiarului, penalităti in cuantum de 5% din valoarea 

acesteia. 

Art. 5.1. Furnizorul se obliga sa produca cantitatea de sfecla de zahar contractata si sa o livreze in 

totalitate Beneficiarului, in incinta  fabricii sau in bazele de preluare pentru transport, conform graficului de 

livrare stabilit de Beneficiar. Se interzice livrarea sfeclei de zahar de pe suprafetele contractate, catre alte 

fabrici de zahar sau catre terti. 

5.2. Cesionarea creantelor din recolta sfeclei de zahar de catre furnizor catre terti este permisa numai 

cu acordul Beneficiarului (cesiunea asupra drepturilor banesti cuvenite pentru sfecla). Acordul de cesionare 

cat si modalitatea de efectuare a acesteia se poate realiza numai cu aprobarea SC Fabrica de Zahăr Bod SA. 

Cesionarea contractului de catre Beneficiar catre terte persoane se va putea face fara acordul Furnizorului. 

Art. 6.1. Daca Furnizorul livreaza, dupa incheierea acestui contract, sfecla de zahar pe care a 

produs-o  catre  terti sau catre o alta fabrica de zahar, Beneficiarul este indreptatit sa solicite o despagubire 

de 100 % din valoarea productiei de sfecla care nu a fost livrata conform contractului. Beneficiarul va 

solicita plata contravalorii sfeclei de zahar nepredata, iar Furnizorul se obliga sa o achite, acesta din urma 

fiind de drept in intarziere. 

6.2. Penalizarile mai sus prezentate sunt independente si pot fi aplicate cumulat, termenul de 

prescriptie pentru recuperarea lor fiind de 5 ani. 

 

CAPITOLUL II. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE:            

Art. 7. FURNIZORUL se obligă : 
7.1. Să livreze, in condiţiile de calitate conform STAS 10603/ 1975  cantitatea de sfeclă de zahăr 

neto de plată mentionata la art. 2 din contract. 

7.2. Sa ridice cu mijloace proprii de la imputernicitii teritoriali ai furnizorilor de samanta de sfecla de 

zahar, cantitatea necesara insamantarii, a carei valoare va fi achitata in numerar sau retinuta din drepturile ce 

ii revin dupa predarea sfeclei de zahar. 

7.3. Sa insamanteze toata suprafata contractata. 

7.4. Furnizorul se obligă să asigure: 

a) rotatia culturii de sfecla de zahar conform tehnologiei de cultivare a sfeclei de zahar (asolament de 

minim 3 ani); 

b) pregatirea corespunzatoare a solului pentru cultura de sfecla de zahar. 

c) folosirea exclusiva a semintei de sfecla de zahar nemodificata genetic pusa la dispozitie de catre 

Beneficiar sau firme  autorizate, cu acordul Beneficiarului; În cazul unei reinsamintari necesare datorita 

distrugerii culturilor de sfecla de zahar din cauze diferite (inghet tarziu, inundatii, inzapeziri), se va proceda 

la reinsamantarea suprafetelor calamitate, daca acest proces a avut loc pana la data de 10.05.2016; 

d) respectarea masurilor de protectie a plantelor (combatarea buruienilor, a daunatorilor şi a bolilor 

foliare);   

e) respectarea regulilor si recomandarilor transmise de specialistii Beneficiarului; 
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f) fertilizarea corespunzatoare a sfeclei de zahar in functie de rezultatele analizelor solului si 

recomandarile facute de specialistii Beneficiarului; 

g) tehnologia de cultivare a sfeclei trebuie sa permita recoltarea mecanizata a acesteia; 

h) Furnizorul este obligat sa realizeze protectia corespunzatoare a culturii de sfecla de zahar fata de 

cercosporioza , prin efectuarea a minimum doua tratamente cu fungicide impotriva acestei boli. 

Art. 8. BENEFICIARUL se obliga sa preia in bazele de receptie proprii cantitatea de radacini de 

sfecla contractata conform contractului incheiat si sa respecte termenul de efectuare a platilor.  

Art. 9 Ajutorul acordat de Beneficiar 
9.1. Pentru sprijinirea cultivarii sfeclei de zahar, Beneficiarul poate oferi si asigura, la cererea scrisa 

a Furnizorulului, aprobata de Beneficiar, cerere care va fi anexa 2 la prezentul contract, urmatoarele, in 

regim de prefinantare: 

1)   Punerea la dispozitie a semintei de sfecla de zahar după cum urmează: 

Beneficiarul va livra samanta drajata monogerma, nemodificata genetic din import: maximum 1,3 

unitati germinative/hectar. Furnizorul de sfecla este obligat sa nu foloseasca samanta de origine 

necunoscuta, ci doar samanta livrata de firme autorizate. Se interzice folosirea soiurilor modificate genetic. 

Samanta acordata ca prefinantare nu poate fi returnata catre fabrica in cazul neutilizarii acesteia. 

 2)  Punerea la dispozitie a ingrasamintelor pentru sfecla de zahar dupa cum urmeaza: 

Beneficiarul va oferi, la cerere, maximum 350 kg ingrasaminte chimice, produs comercial in regim 

de prefinantare. 

3).  Punerea la dispozitie a serviciilor de recoltare a sfeclei de zahar: 

Furnizorii pot folosi masinile agricole aflate in dotarea Beneficiarului sau inchiriate de la terti, 

pentru recoltarea productiei, pe baza unui contract de prestari servicii, parte integranta din acest contract. 

Plata pentru aceste servicii se va realiza dupa efectuarea decontului final, la sfarsitul campaniei de livrare a 

sfeclei  

9.2. Serviciile si prefinantarile prevazute in contract se acorda de Beneficiar furnizorilor exclusiv 

pentru sprijinirea culturii de sfecla de zahar. Folosirea acestor servicii in alte scopuri este interzisa. 

9.3. Orice servicii sau prefinantari acordate de Beneficiar Furnizorului sunt considerate plati in 

avans si vor fi decontate din contravaloarea sfeclei de zahar predata de furnizor Beneficiarului. Furnizorul 

este de drept in intarziere pentru sumele datorate si neachitate catre Beneficiar. 

 

CAPITOLUL III. RECEPŢIA ŞI PLATA SFECLEI DE ZAHĂR 

Art. 10 Preluarea sfeclei de zahar  se face pe baza unui grafic de livrare stabilit de comun acord între 

Beneficiar şi Asociaţia Cultivatorilor de Sfecla de Zahăr din zona Fabricii Bod. 

Art. 11. Pentru o mai buna fluidizare a procesului de recoltare si livrare a sfeclei de zahar catre 

Beneficiar, partile convin ca pentru suprafetele mai mari 60 de ha, tinand cont si de graficul mentionat la 

alin (1),  recoltarea sa se efectueze in trei etape astfel: 

- etapa 1: 30 % din suprafata sa fie recoltata pana la data de 01.10.2016; 

- etapa 2: 30% din suprafata sa fie recoltata in perioada: 01.10.2016 – 05.11.2016; 

- etapa 3: 40% din suprafata sa fie recoltata in perioada: 05.11.2016 – pana la sfrasitul campaniei de 

recoltare. 

Art. 12.1 Stabilirea conţinutului în zahăr si a procentului de impurităţi se face prin analiza probelor 

de sfeclă prelevate cu sonda Rupro din mijloacele de transport, în prezenţa Furnizorului sau a 

reprezentantului acestuia. In cazul in care Furnizorul nu este prezent sau nu si-a numit un reprezentant, 

continutul de zahar si procentul de impuritati vor fi stabilite de Beneficiar pe baza probelor prelevate.  

12.2. In cazul  in care Furnizorul contesta valoarile conţinutului în zahăr si a procentului de 

impurităţi stabilite de Beneficiar, partile convin ca o proba martor sa fie supusa analizei laboratorului 

autorizat din cadrul DSV sau a laboratorului din cadrul Institutului pentru Cercetarea Culturilor de Sfecla si 

Cartof. 

Art. 13.1.  Plata sfeclei preluate în baze se va face pe baza probelor medii prelevate cu sonda Rupro 

din mijloacele de transport care transporta sfecla din baze în fabrică, cu exceptia cazului prevazut la art. 

12.2, caz in care plata sfeclei se va face pe baza intelegerii dintre parti, prin compararea celor doua rezultate 

si gasirea unei solutii reciproc avatajoase. 

13.2. Prelevarea probelor se va opera la fiecare a cincea masina provenită de la acelasi  cultivator, 

pentru o mai bună evaluare a calitatii tehnologice a sfeclei predate în vederea stabilirii unui preț corect și 

eliminarea oricaror suspiciuni si a incriminarii rezultatelor obtinute in urma probelor. 

13.3. Procentului de impurităţi determinat în baze pentru fiecare furnizor i se va aplica un coeficient 

de corecţie calculat pe baza procentului mediu stabilit la terminarea expedierii sfeclei din bază. 
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Art. 14.1. Pretul de cumpărare pentru sfecla de zahar livrata, de calitate standard (digestie 

16%), determinat pe baza reglementarii Comunitatii Europene pentru anul de piata 2016/2017 este de 

26,29 EURO/to sfecla neto de plată, fară TVA (in RON echivalent). 

14.2. Pentru a stimula realizarea unor cantitati de sfecla de zahar mai mari la hectar, 

Beneficiarul va plati, catre producatorii care realizeaza productii mai mari de 26,4 tone neto plata la 

hectar raportat la suprafata contractata si insamantata in total, echivalentul a 31 Euro, care se 

compune din pretul de 26,29 euro conform art. 14.1 din contract si un bonus de fidelitate in valoare de 

4,71 euro pe toata cantitatea de sfecla  de zahar predata, la o digestie de 16%. 

14.3.  Suplimentar, Beneficiarul acorda bonusuri dupa cum urmeaza: 

14.3.1. Cate 2 EURO pentru fiecare tona de sfecla de zahar peste cantitatea de 40 tone neto 

plata la hectar. 

14.3.2. In situatia in care Furnizorul semneaza prezentul contract pana la data de 29.02.2016, 

Beneficiarul plateste Furnizorului un bonus de 0,5 EURO/to pentru cantitatea de sfecla de zahar 

predata de pe suprafata contractata. 

14.3.3. Furnizorul va primi 0,5 EURO/to sfecla neto de plata pentru cantitatea de sfecla 

depozitata in silozuri de minim 400 to,  la drum pietruit. Aceste locuri de depozitare a sfeclei vor fi 

stabilite la solicitarea Furnizorului de comun acord pana la data de 01.10.2016. 

14.3.4. Pentru cantitatile de sfecla de zahar transportate in bazele de receptie cu mijloace 

proprii,  furnizorul va primi in plus 0,5 EURO/to neto plata. 

14.4. Pretul sfeclei calculat in EURO va fi platit in RON folosind cursul de schimb al BNR  din ziua 

predarii sfeclei. 

14.5. In cazul in care continutul de zahar din sfecla livrata este mai mare sau mai mic de 16,0 % 

pretul se majoreaza sau se micsoreaza.corespunzător. 

14.6.  Pretul pentru sfecla livrata in cadrul acestui contract se majorează pentru fiecare procent de 0,1 

% zahar cu:  

a) 0,9 % la un continut de zahar intre 16,0 % si 18,0 %, 

b) 0,7 % la un continut de zahar intre 18,0 % si 19,0 %, 

 c) 0,5 % la un continut de zahar intre 19,0 % si 20,0 %. 

 14.7.  Pretul pentru sfecla livrata in cadrul acestui contract se reduce pentru fiecare procent de 0,1 % 

zahar cu:            

 a) 0,9 % la un continut de zahar intre 16,0 % si 15,5 %, 

 b) 1,0 % la un continut de zahar intre 15,5 % si 14,5 %. 

 14.8.  Pretul sfeclei de zahar in functie de continutul de zahar este prezentat in anexa 1 la acest 

contract. 

 14.9. Pretul sfeclei de zahar cu un continut de zahar de peste 20,0 % este de 34.40 EURO/to neto, fara 

TVA si pentru sfecla cu un continut de zahar sub 14,5 % este de 21,09 EURO/to neto. 

 14.10.  Beneficiarul poate refuza cumpărarea sfeclei cu un continut de zahar sub 13,5 %. 

 14.11. Stabilirea continutului de zahar si a procentului de impuritati din sfecla pentru fiecare furnizor 

in parte, se va face prin prelevarea de probe cu sonda Rupro de catre reprezentantii SC Fabrica de Zahar Bod 

SA . Procentul de impuritati determinat pentru mijlocul de transport din care s-a prelevat proba se va aplica 

acestuia si urmatoarelor mijloce de transport din care nu s-au prelevat probe. 

 14.12.  Media aritmetica a conţinutului în zahăr a probelor se aplica cantitătii de sfeclă livrata in ziua 

respectiva. 

           14.13. Daca pretul zaharului va creste, cultivatorul va primi contravaloarea in lei a cantitatii de 

60 kg zahar/tona sfecla neto plata pentru toata cantitatea de sfecla predata. 

           Acest articol se aplica in situatia cand contravaloarea a 60 kg zahar va depasi valoarea in lei a 

33 Euro, calculat ca medie de vanzare a zaharului in campania 2016/2017.  

           Art.15.1 Suplimentar furnizorul primeste gratuit 250 kg borhot cu 14-15 % substanta uscata 

pentru fiecare tona de sfecla neta livrata de acesta. Preluarea borhotului se face in termen de 10 zile de la data 

receptiei sfeclei. 

              15.2. Pentru cantitatea de borhot neridicata pana la terminarea procesarii  sfeclei de zahar, se va 

percepe taxa de incarcare in momentul livrarii din depozitul de borhot. 

             Art. 16.1. Furnizorul de sfecla il mandateaza pe Beneficiar ca la plata sfeclei de zahar sa-i retina 

cotizatia de membru al Federatiei Nationale a Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania (FCSZR) in 



 5 

 

valoare de 0,8 RON/to sfecla de zahar neto de plata, si sa verse aceasta suma catre FCSZR conform 

Acordului Interprofesional pentru sfecla de zahar 2016/2017. 

 16.2. Noi, semnatarii prezentului CPCLP, declaram ca avem cunostiinta de stipulatiile Acordului 

Interprofesional pentru sfecla de zahar 2016/2017 si ne angajam sa le respectam in litera si in spiritul lor. 

 Art. 17.1. Taxa de productie perceputa de Uniunea Europeana in conformitate cu prevederile RCE 

318/2006, in valoare de 12 euro/tona de zahar produs va fi suportata de ambele parti semnatare a prezentului 

contract, in cote egale de cate 6 euro/tona de zahar.  

 17.2. Beneficiarul va retine de la Furnizor taxa de productie de 6,0 EURO/to zahar si o va transfera 

catre Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA). 

 Art. 18. Părţile convin ca plata materiei prime recepţionate să se faca: 

a) 50% pana la data de 30 Decembrie 2016; 

b) 25% pana la data de 31 Ianuarie 2017; 

c) 25% pana la data de 10 Martie 2017.  

Art. 19.1. Pentru garantarea obligaț iei de plată a sumelor datorate potrivit prezentului contract, 

Beneficiarul se obligă să constituie în favoarea furnizorului şi a celorlalţi producători/furnizori membrii 

ACSZB cu care va încheia contracte similare prezentului contract, garanț ii reale mobiliare (ipoteca) astfel: 

a) o ipotecă mobiliară de prim rang asupra unei cantităț i de 5.713 tone zahăr din producţia 

Beneficiarului aferentă anului 2016/2017- proprietatea Beneficiarului, evaluată convenţional de către părţi la 

valoarea de 12.568.600 lei plus TVA, pentru garantarea plăţii primei rate de 50% scadentă la data de 

30.12.2016; 

b) o ipotecă mobiliară de prim rang asupra unei cantităț i de 2.856 tone zahăr din producţia 

Beneficiarului aferentă anului 2016/2017- proprietatea Beneficiarului, evaluată convenţional de către părţi la 

valoarea de 6.283.200 lei plus TVA, pentru garantarea plăţii primei rate de 25% scadentă la data de 

31.01.2017; 

c) o ipotecă mobiliară de prim rang asupra unei cantităț i de 2.856 tone zahăr din producţia 

Beneficiarului aferentă anului 2016/2017- proprietatea Beneficiarului, evaluată convenţional de către părţi la 

valoarea de 6.283.200 lei plus TVA, pentru garantarea plăţii primei rate de 25% scadentă la data de 

10.03.2017; 

19.2. Având în vedere faptul ca furnizorul, alături de alț i producători/furnizori care au încheiat 

contracte privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata rădăcinilor de sfeclă de zahăr în anul 2016, cu 

Beneficiarul, similare prezentului CPCLP, este membru al ACSZB, furnizorul mandatează ACSZB să 

încheie în numele ș i pe seama sa Contractele de ipotecă menț ionate mai sus, pentru garantarea creanţelor 

tuturor membrilor ACSZB faţă de beneficiar, în cazul în care beneficiarul nu îşi va îndeplini obligaţia de 

plată a preţului la termenele stipulate în contractele privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata 

rădăcinilor de sfeclă de zahăr în anul 2016 încheiate cu fiecare dintre aceşti producători/furnizori, în forma 

anexată prezentului contract.  

19.3. Furnizorul va fi în drept să solicite ACSZB demararea procedurii de executare silită a 

Contractelor de ipoteca mobiliară ce vor fi încheiat, în vederea acoperirii creanţei născute în baza 

prezentului contract. Executarea Contractelor de ipoteca mobiliară în beneficiul furnizorului se va efectua în 

limita creanţei născută din prezentul contract, în condiţiile prevăzute în Contracele de ipotecă. 

19.4. ACSZB va acţiona ca mandatară (agent) al furnizorului în tot ceea ce priveşte efectuarea 

formalităţilor de constituire, înregistrare, modificare, radiere a ipotecilor constituite în baza Contractelor de 

ipotecă, şi în tot ceea ce priveşte valorificarea lor în cadrul procedurii de insolvenţă a Beneficiarului ori în alt 

mod, în conformitate cu clauzele Contractelor de ipotecă. 

Art. 20. Plata radacinilor de sfecla de zahar va fi efectuata de Beneficiar catre furnizor dupa ce vor fi 

acoperite toate datoriile restante ale acestuia din urma, datorii rezultate fie din prezentul contract fie din 

contractele incheiate in anii precedenti, prin prezentul contract Furnizorul recunoscand debitele restante din 

anii precedenti si obligandu-se la plata lor. 
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CAPITOLUL IV. FORTA MAJORA 
Art. 21.  Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de 

executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului 

contract, dacă neexecutarea sau/şi executarea obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră aşa cum 

este definită de lege. 

Art. 22.  Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 2 zile, 

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 

Art. 23. Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au 

dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă 

daune-interese. 

 

CAPITOLUL V. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 
Art. 24. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 

contract. 

Art. 25. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de 

oficiul poştal primitor pe această confirmare. 

Art. 26. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după 

cea în care a fost expediată. 

Art. 27. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate 

prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 

 

CAPITOLUL VI. LITIGII 

Art. 28. Orice litigiu apărut intre parti va fi supus in prealabil spre soluţionare conducerii  acestora şi 

numai in caz de nesolutionare pe cale amiabilă se va recurge la instanţa judecatoreasca de la sediul 

Beneficiarului. 

 

CAPITOLUL VII. DISPOZITII FINALE 

Art. 29. Eventualele modificări sau completări la prezentul contract  se vor  reglementa prin act 

aditional. 

Art. 30. In cazul in care cota Beneficiarului se modifica datorita modificarilor posibile ale cotei 

nationale, si/sau altor restrictii privind productia si exportul aplicate pietei zaharului din Romania, si/sau 

modificarile cotei Beneficiarului din alte motive, cota parte alocata Furnizorulului de sfecla de zahar se va 

modifica, astfel incat ponderea cotei parti a Furnizorulului in total cota parte alocata Beneficiarului sa 

ramana aceeasi. 

Art. 31. Prezentul contract contine 6 pagini si doua anexe si s-a incheiat in doua exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare  parte, astazi   …………….........…. 

 

                        BENEFICIAR,                                                                                    FURNIZOR, 

            ADMINISTRATOR SPECIAL 

                         Bodo Lajos 

 

 

 

         DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

                              Urdea Ioan                                       

 

 

 

ADMINISTRATOR JUDICIAR 

SC CENTU SPRL 

Aurel Centu 
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                                                                                                  Aneaxa nr. 1 conform art. 14.1 

Continut zaharoza (%) la punctul de colectare Pret minim E/tona de sfecla 
13,5 CPCLP 

13,6 CPCLP 

13,7 CPCLP 

13,8 CPCLP 

13,9 CPCLP 

14 CPCLP 

14,1 CPCLP 

14,2 CPCLP 

14,3 CPCLP 

14,4 CPCLP 

14,5 22,48 

14,6 22,74 

14,7 23,00 

14,8 23,27 

14,9 23,53 

15 23,79 

15,1 24,06 

15,2 24,32 

15,3 24,58 

15,4 24,84 

15,5 25,11 

15,6 25,34 

15,7 25,58 

15,8 25,82 

15,9 26,05 

16 26,29 

16,1 26,53 

16,2 26,76 

16,3 27,00 

16,4 27,24 

16,5 27,47 

16,6 27,71 

16,7 27,95 

16,8 28,18 

16,9 28,42 

17 28,66 

17,1 28,89 

17,2 29,13 

17,3 29,37 

17,4 29,60 

17,5 29,84 

17,6 30,08 

17,7 30,31 

17,8 30,55 

17,9 30,79 

18 31,02 

18,1 31,21 

18,2 31,39 

18,3 31,57 

18,4 31,76 

18,5 31,94 

18,6 32,13 

18,7 32,31 

18,8 32,49 

18,9 32,68 

19 32,86 

19,1 32,99 

19,2 33,13 

19,3 33,26 

19,4 33,39 

19,5 33,52 

19,6 33,65 

19,7 33,78 

19,8 33,91 

19,9 34,05 

20 34,18 

>20 CPCLP 
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Anexa 21conform art. 9 din Contractul nr. .........../.....................      APROBAT 

SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA 

 

 

 

Catre 

SC FABRICA DE ZAHAR BOD SA 

 
CULTIVATORUL (persoană fizică) ……………………………................……………………… cu 

domiciliul în localitatea ……………………….………, str. ………….....……………………., nr. …......…, 

bl …….., sc ………., ap ……, jud. ………………………. , BI/CI seria ……...…, nr …....…………, 

eliberat de …………………….., la data de…...............……., CNP ……………………….......……………,   

telefon .......………, fax ………………, cont nr. ………......…………………………………….,  deschis la 

banca ……………………………, în calitate de PRODUCĂTOR ŞI FURNIZOR 

 Sau, 

 CULTIVATORUL (persoană juridică) …………………………........…………………………… cu 

sediul în localitatea ………………………………, str. …………………………........…….,  nr. …........…,  

bl …...., sc ……., ap …………, jud. ………………………………., înregistrată la Registrul Comerţului sub 

nr. J.........…/…....…....…./….....…..…, CUI …………….........................................................…………., 

cont nr. …….……...........………………………………. deschis la Banca ….......…………………………...,  

telefon ……………….. fax …………….. reprezentată legal prin …….......…..............................…………., 

în calitate de PRODUCĂTOR ŞI FURNIZOR,  

 

Avand in vedere dispozitiile art. 9 din Contractului nr. ................/................................ privind 

producerea, cumpărarea, livrarea şi plata rădăcinilor de sfeclă de zahăr în anul 2016, 
 

 Prin prezenta solicit, in regim de prefinantare, urmatoarele ajutoare pentru suprafata de ................ ha 

pe care voi cultiva sfecla de zahar pentru campania 2016/2017: 

 

 a) Punerea la dispozitie a semintei de sfecla de zahar astfel: 

 

1.Firma...................................Soiul................................... in cantitate de ............................... 

   

2.Firma ...................................Soiul...................................in cantitate de ............................... 

   

3. Firma...................................Soiul................................... in cantitate de .............................. 

 

 b) Punerea la dispozitie a ingrasamintelor pentru sfecla de zahar astfel:............................................. 

 

     .....................................................................................................................................................................

   

 Contravaloarea cantitatilor indicate mai sus va fi scazuta din contravaloarea sfeclei de zahar pe care o 

voi preda catre dumneavoastra. 
 

 DATA                             CULTIVATOR 
 

 

 

 


