
 

 

FORMULAR DE COMANDĂ 
 

 
VÂNZĂTOR:  SC Kontrastwege SRL 
Adresa:  Strada Mihai Eminescu 1/7, 530103 Miercurea Ciuc, HR 
Reg. Com:  J19/169/1993 
CUI/CIF:  RO3586088 
Cod IBAN:  RO84 OTPV 2600 0013 6055 RO01 (RON) 

RO41 OTPV 2600 0013 6055 EU01 (EUR) 
Banca:   OTP Bank România, Miercurea Ciuc 

 
CUMPĂRĂTOR: ________________________________________________ 
Adresa:  ________________________________________________ 
Telefon:  ________________________________________________ 
Reg. Com:  ________________________________________________ 
CUI/CIF:  ________________________________________________ 
Cod IBAN:  ________________________________________________ 
Banca:   ________________________________________________ 
 
1. Cumpărătorul comandă butaşi de Salcie Energetică pentru ______ hectare de plantaţie 

conform tabelei de mai jos. Necesarul de butaşi este de 14.000 bucăţi sau 2.545 m / 
hectar. 

 

Soiul Nr. de înregistrare CPVO Metrii / Nr. de bucăţi 

INGER EU 11635  

TORDIS EU 9288  

SVEN EU 5285  

JORR EU 0626  

GUDRUN EU 9312  

TORA EU 627  

TOTAL  

  
2. Vânzătorul se angajează ca în termen de 3 zile să confirme comanda transmisă şi să emită 

factura proforma pentru plata avansului în valoare de 30% din valoarea totală a comenzii. 
 

3. Preţul de vânzare este de 0,66 - 0,83 EUR/m + TVA sau 0,12 - 0,15 EUR/buc + TVA, 
calculat la depozitul din Miercurea Ciuc, jud. Harghita. Valoarea totală a comenzii este de 
_____________EUR. 
Plata se va face la cursul zilei BNR din ziua plăţii. 



 

 

4. Cumpărătorul se angajează să achite avansul de 30% (adică _________EUR) în contul 
Vânzătorului în termen de 7 zile calendaristice după emiterea facturii proforme. 
Cumpărătorul va achita diferenţa de 70% Vânzătorului cu cel putin 5 zile înainte de livrare 
pe baza facturii finale. 
 

5. În cazul în care Cumpărătorul nu achită avansul în termen de 7 zile după emiterea facturii 
proforme de avans, comanda se consideră nulă şi se consideră ca Cumpărătorul a 
renunţat la comandă. 

 
6. Cumpărătorul va transmite Vânzătorului (până la data livrării butaşilor) coordonatele 

geografice (latitudine nordică şi longitudine estică) exacte şi verificabile a plantației care 
urmează a fi înfiinţată în vederea introducerii acestora în baza de date a companiei SC 
Kontrastwege SRL. 

 
7. Cantitatea minimă de comandă este pentru 3 ha. 
 
 
 
 
Cumpărător:  
 
Semnătura: 
 
Ştampila: 
 
 
 
Data: 
 
Localitatea: 
 
 
 
 

 

 


