APROBAT,
CONSILIUL DIRECTOR
A.C.S.Z.
PRESEDINTE

CONTRACT nr.__________/___________
Privind producerea, cumpărarea, livrarea şi plata
rădăcinilor de sfeclă de zahăr în anul 2019
PĂRŢILE:
SC ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL, cu sediul in Brasov, str Graurului nr. 17, ap. 1, jud Brasov,
cu punct de lucru in Bod, str Fabricii nr. 1, jud Brasov, inregistrata la ORC Brasov sub nr J08/1149/2010,
CUI 27549460, prin administrator Sucaciu Roxana, 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 1308/2013) şi ale României
privind organizarea pieţei zahărului, precum si prevederile Acordului Interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta
anului de piata 2019/2020 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 2019/2020.
Contractul prezent a fost negociat cu Asociatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din zona fabricii Bod
(ACSZB).
CAPITOLUL I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul contractului îl constituie cultivarea şi livrarea sfeclei de zahăr de către furnizor către SC
Antrepriza Zahar Bod SRL din campania anului de piaţă 2019/2020.
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 ……….....................…...
Art. 3. 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.
Art. 4. Se interzice folosirea sfeclei de zahar sau a componentelor acesteia (de exemplu: radacinile si
frunzele) la furajarea animalelor, inainte de inceperea operatiunilor de predare-preluare la data stabilita.
Art. 5. Daca Furnizorul livreaza, dupa incheierea acestui contract, sfecla de zahar pe care a produs-o catre
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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.
Art. 6. Penalizarile mai sus prezentate sunt independente si pot fi aplicate cumulat, termenul de prescriptie
pentru recuperarea lor fiind de 5 ani.
Art. 7. Prezentul contract nu poate fi cesionat de catre Beneficiar catre terte persoane care respecta conditiile
de eligibilitate impuse de APIA, fara acordul prealabil al Furnizorului. Acesta va fi notificat cu privire la cesiune de
catre Beneficiar in termen de 5 zile de la data cesiunii.
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. (araturi de toamna, pregatirea
corespunzatoare a patului germinativ)
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), se va proceda la reinsamantarea suprafetelor calamitate,
daca acest proces a avut loc pana la data de 10.05.2019;
d) respectarea masurilor de protectie a plantelor (combatarea buruienilor, a daunatorilor şi a bolilor foliare);
e) respectarea regulilor si recomandarilor transmise de specialistii Beneficiarului;
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 serviciilor de recoltare a sfeclei de zahar
Beneficiarul poate asigura, conform graficului de livrare de la punctul 10, incarcarea sfeclei de zahar cu
utilajele ROPA MAUS pentru cantitatile de sfecla din silozuri mai mari de 150 tone sfecla, constituite la drum
accesibil pentru mijloacele de transport specifice, in orice conditii meteorologice.
3) Pentru cantitatile de sfecla de zahar transportate in bazele de receptie cu mijloace proprii, furnizorul va
primi in plus 0.5 euro/t neto de plata. La solicitarea fermierului, reprezentantul de la baza sa stabileasca continutul de
zahar si a procentului de impuritati din sfecla, pentru a nu se mai tine cont de media procentului de impuritati din baza
de receptie.
4) Beneficiarul emite catre Furnizor, Bilet la Ordin avalizat, in valoare de 2.500 lei/ha cu scadenata la data de
20.12.2019 reprezentand contravaloarea input_urilor folosite pe hectar de sfecla cultivata si un al doilea Bilet la Ordin
avalizat, pentru diferenta de plata sfecla cu scadenta in data de 31.03.2020, eliberat dupa inchiderea campaniei.
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, iar Furnizorii pot fi
actionati in judecata de catre Beneficiar pentru daunele produse, reprezentand echivalentul serviciilor acordate.
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.
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CAPITOLUL III. RECEPŢIA ŞI PLATA SFECLEI DE ZAHĂR
Art. 10.1. 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.
10.2. Cantitatea de sfecla de zahar va a fi incarcata si transportata de utilajele Beneficiarului, chiar si in
conditii meteo nefavorabile, daca sunt indeplinite urmatoarele cerinte cumultativ:
a) sfecla va fi depozitata la drum pentru mijloacele de transport;
b) silozul de sfecla va fi pozitionat paralel cu drumul;
c) silozul va avea o latime de maxim 7 metri;
d) sfecla va fi conforma STAS 10603/75 si nu va contine impuritati (pietre, pamant, resturi vegetale);
10.3. In cazul in care punctele din Art. 10.2. nu se respecta, furnizorul va suporta o penalitate de 2 Euro/tona
sfecla. Penalitatea pentru neconformitatile de la Art. 10.2. va fi aplicata in baza unui Proces Verbal incheiat de comun
acord Beneficiar – Furnizor.
10.4. Expedierea din camp a sfeclei de zahar de catre Furnizor se va face in cazul persoanelor fizice cu aviz
de insotire a marfii si la ultima livrare cu fila din carnetul de comercializare, iar in cazul persoanelor juridice cu aviz
de insotire a marfii.
Art. 11.1. Pentru o mai buna fluidizare a procesului de recoltare si livrare a sfeclei de zahar catre Beneficiar,
in functie de cerinta Beneficiarului, 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: 20 % din suprafata sa fie recoltata pana la data de 01.10.2019;
- etapa 2: 40% din suprafata sa fie recoltata in perioada: 01.10.2019 – 05.11.2019;
- etapa 3: 40% din suprafata sa fie recoltata in perioada: 05.11.2019 – 30.11.2019.
11.2. In cazul in care beneficiarul considera ca procesul de productie se va decala, perioada de livrare a sfeclei
de zahar se va decala corespunzator, conform solicitarilor beneficiarului.
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 in scris valorile continutului de zahar si a procentului de impuritati
stabilite de Beneficiar, partile convin ca o proba martor sa fie supusa spre analiza laboratorului autorizat din cadrul
Institutului de Cercetarea Culturilor de Sfecla si Cartof. Proba martor pentru stabilirea continutului de zahar va fi
congelata si pastrata timp de 10 zile la sediul Beneficiarului. Dupa aceasta perioada contestatiile ulterioare nu mai pot
fi luate in considerare.
Art. 13.1. Plata sfeclei preluate în baze se va face pe baza probelor medii prelevate cu sonda Rupro din
mijloacele de transport care afluiesc sfecla din baze în fabrică.
13.2. Prelevarea probelor se va opera la fiecare camion 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.
Art. 14.1. Pretul de cumparare pentru sfecla de zahar livrata, de calitate standard (digestie 16%),
pentru anul de piata 2019/2020 este de 25 EURO/tona sfecla neto plata minim garantat, fara TVA, (in RON
echivalent).
14.2. Pretul de cumparare pentru sfecla de zahar contractata in anul 2019 va fi determinat de catre Beneficiar
in functie de pretul de vanzare al zaharului realizat de catre Beneficiar (fara costurile de ambalare – exworks) pentru
perioada cuprinsa intre 01.10.2019 – 28.02.2020, conform tabelului urmator:
Pretul zaharului
Eu/t

Pret adaugat/scazut
Eu/t sfecla

Pretul total sfecla
Eu/t

mai mic
de/inclusiv
≤ 450
≤ 550
≤ 600
≤ 650
≤ 700

0
1
2
3
4

25
26
27
28
29

14.3. La pretul de cumparare de 25 Euro se scade 1 Euro/tona pentru fermierii care predau o cantitate
mai mica de 30 tone/ha.
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14.4. La pretul de cumparare de 25 Euro se adauga un bonus de 1 Euro/tona la intreaga cantitate
predata pentru fermierii care predau o cantitate de sfecla mai mare de 45 tone/ha.
14.5. Pretul sfeclei calculat in EURO va fi platit in RON folosind cursul de schimb al BNR din ziua predarii
sfeclei.
14.6. 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, conform anexei 1 la contract.
14.7. 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 %.
Art. 14.8. 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 %.
Art. 14.9. Beneficiarul poate negocia cumpărarea sfeclei cu un continut de zahar sub 13,5 %.
Art. 14.10. 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 Antrepriza Zahar Bod SRL.
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.
Art. 14.11. Media aritmetica a conţinutului în zahăr a probelor se aplica cantitătii de sfeclă livrata in ziua
respectiva.
Art. 15.1 Suplimentar furnizorul primeste gratuit 250 kg borhot cu 16-17 % substanta uscata pentru fiecare
tona sfecla livrata de acesta. Preluarea borhotului se face din momentul procesarii sfeclei si inca trei saptamani dupa
inchiderea procesarii. Fermierul care isi exprima in scris dorinta de a ridica borhotul are prioritate si numai ulterior
fabrica va putea comercializa borhotul ce va ramane neridicat de catre cultivator.
15.2. Furnizorul va informa in scris Beneficiarul pana la data de 31.10.2019 daca are intentia de a ridica, total
sau partial, cantitatea de borhot mentionata mai sus. (anexa 3)
15.3. Furnizorul care nu isi ridica borhotul , beneficiarul va asigura contravaloarea acestuia la pretul stabilit de
comun acord cu asociatia
15.4. Preluarea cantitatii de borhot solicitata se va face in termen de 30 zile de la data receptiei fiecarei cantitati
de sfecla livrata.
15.5. 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 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 2019/2020.
16.2. Noi, semnatarii prezentului CPCLP, declaram ca avem cunostiinta de stipulatiile Acordului
Interprofesional pentru sfecla de zahar 2019/2020 si ne angajam sa le respectam in litera si in spiritul lor.
Art. 17.1. Părţile convin ca plata materiei prime recepţionate să se faca:
a) 50% pana la data de 31 Decembrie 2019;
b) 50% pana la data de 31 Martie 2020;
17.2. Pentru garantarea obligatiei de plata a sumelor datorate potrivit prezentului contract,
Beneficiarul poate, la cererea Furnizorului, sa constituie in favoarea furnizorului si a celorlalti
producatori/furnizori membrii ACSZB cu care va incheia contracte similare prezentului contract, garantii reale
mobiliare (ipoteca) de prim rang pe zahar, respectiv 55 kg zahar pentru tona de sfecla de zahar receptionata in
toamna anului 2019.
17.3. In cazul in care Beneficiarul isi va indeplini obligatia de plata cu intarziere, Beneficiarul se obliga sa
suporte o penalitate de 10% pe an din suma restanta, calculata de la data de 25.04.2020 si pana la data achitarii
efective a debitului restant.
17.4. Daca dupa efectuarea decontului sfeclei, contravaloarea sfeclei de zahar nu acopera contravaloarea
prefinantarii acordate conform contractului, Furnizorul isi va achita debitul fata de Beneficiar in termen de maxim 30
zile de la data efectuarii decontului, aceasta fiind o conditie pentru eliberarea adeverintei catre APIA.

CAPITOLUL IV. FORTA MAJORA
Art. 18. 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. 19. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 2 zile,
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producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
Art. 20. 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. 21. 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. 22. 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. 23. Dacă notificarea se trimite prin telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care
a fost expediată.
Art. 24. 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. 25. 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. 26. Eventualele modificări sau completări la prezentul contract se vor reglementa prin act aditional.
Art. 27. Prezentul contract contine 5 pagini si trei anexe si s-a incheiat in doua exemplare originale, câte unul
pentru fiecare parte, astazi …………….........….

BENEFICIAR,

ADMINISTRATOR
Ec. Roxana SUCACIU

DIRECTOR GENERAL

Ing. Dan TARTAGA

OFICIUL JURIDIC
reprezentat prin

Cabinet Avocat – Stefan MAXIM
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FURNIZOR,

___________________________

Aneaxa nr. 1 conform art. 14.1
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Continut zaharoza (%) la
punctul de colectare

Pret minim E/tona de
sfecla

13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20
>20

CPCLP
CPCLP
CPCLP
CPCLP
CPCLP
CPCLP
CPCLP
CPCLP
CPCLP
CPCLP
21,50
21,75
22,00
22,25
22,50
22,75
23,00
23,25
23,50
23,75
24,00
24,23
24,31
24,54
24,77
25
25,23
25,46
25,69
25,92
26,15
26,38
26,61
26,84
27,07
27,30
27,53
27,76
27,99
28,22
28,45
28,68
28,91
29,14
29,37
29,60
29,77
29,94
30,11
30,28
30,45
30,62
30,79
30,96
31,13
31,30
31,42
31,54
31,66
31,78
31,90
32,02
32,14
32,26
32,38
32,50
CPCLP

Anexa 2 conform art. 9 din Contractul nr. .........../.....................

APROBAT
SC ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL

Catre
SC ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL
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 2019,
Prin prezenta solicit, in regim de prefinantare, urmatoarele ajutoare pentru suprafata de ................ ha
pe care voi cultiva sfecla de zahar pentru campania 2019/2020:
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:.............................................
.....................................................................................................................................................................
c) Punerea la dispozitie a erbicidelor 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

7

CULTIVATOR

Anexa 3 conform art. 15.2 din Contractul nr. .........../.....................

APROBAT
SC ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL

Catre
SC ANTREPRIZA ZAHAR BOD SRL

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. 15.2 din Contractului nr. ................/................................ privind
producerea, cumpărarea, livrarea şi plata rădăcinilor de sfeclă de zahăr în anul 2019,

Prin prezenta solicit livrarea cantitatii de ............................... borhot, conform
prevederilor art. 15.2 din contract.

DATA

8

CULTIVATOR

