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CONTRACT FURNIZARE DEŞEURI LEMN 
Nr. 9384.20./01.09.2020 

Art. 1 — Partile contractante: 

1.1. " SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL", societate cu sediul social in Calea 
Vitan nr. 154-158, parter, birou nr. 2. Sector 3, Bucureşti, inregistrată la Registrul Comerţului cu 
numărul J40/9896/21.06.2017, cod unic de inregistrare fiscală RO 37804020, reprezentată prin 
Preşedinte C.A. d-nul , in calitate de FURNIZOR, pe de o parte, şi 

1.2. „EGGER ROMANIA" S.R.L. Rădăuţi, persoană juridică română, cu sediul social in 
Municipiul Rădăuţi, str. Austriei, nr. 2, judeţul Suceava, cod poştal 725400, tel. 0372.438000, 
fax 0372.468000, inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe Iângă Tribunalul Suceava 
sub nr. J33/995/2006, având CIF R016136689 şi contul bancar (lei) nr.  

 deschis la BCR Rădăuţi, jud. Suceava, reprezentată prin adm. dl.
— Director Tehnic şi adm. dl.  — Director Financiar, 

in calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte, 

au convenit perfectarea prezentului contract de furnizare deşeuri de lemn, cu respectarea 
următoarelor clauze : 

Art. 2 — Obiectul contractului : 

2.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă obligaţia FURNIZORULUI de a asigura/ livra 
BENEFICIARULUI, in contrapartida preţului ce se va achita de către cel din urmă, cantităţile de 
deşeuri de lemn calificate şi codificate conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, ca deseuri nepericuloase (clasa 
03.01). Specificaţiile tehnice ale deşeurilor de lemn obiect al prezentului contract sunt indicate 
in ANE» 1, parte integrantă a prezentei convenţii. 
2.2. Deşeurile de lemn obiect al prezentului contract vor fi preluate de către BENEFICIAR, in 
vederea şi numai in măsura posibilităţii reciclării/ valorificării lor. in funcţie de volumul activităţii 
sale şi a altor circumstanţe (avarii, revizii periodice programmate, etc), BENEFICIARUL işi 
rezervă dreptul de a informa in scris (e-mail, fax) FURNIZORUL in ceea ce priveşte sistarea 
temporară a activităţii de colectare şi valorificare a deşeurilor de lemn. 
2.3. BENEFICIARUL are dreptul să refuze orice cantitate de deşeuri care nu este in conformitate 
cu prevederile ANEXEI 1, caz in care FURNIZORUL va suporta cheltuielile de retur la sediul 
său a deşeurilor necorespunzatoare. 

Art. 3. — Durata contractului : 

3.1.Prezentul contract se incheie pe o perioadă de 1 an, Tncepand cu data de 26.08.2020 până 
la data de 25.08.2020. 

Art. 4. — Preţurile, facturarea, termenul şi modalitatea de plată : 

4.1. Preţurile obiect al prezentului contract sunt indicate in ANEXA 2 fiind exprimate in RON, 
fără TVA. 
4.2. FURNIZORUL va asigura cantitatea de deşeuri de lemn contractată, insoţită de avizul de 
insoţire a mărfii şi de formularele de Incărcare-descărcare deşeuri nepericuloase, conform 
Anexei nr. 3 a H.G. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe 
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teritoriul României, considerându-se a fi cantitate livrată, cea recepţionată de către 
BENEFICIAR, in depozitele sale din Mun. Rdăuţi, jud. Suceava, loc. Cernica si Chitila, jud. 
Ilfov si/ sau Mun. Cluj — Napoca (Someseni). 
4.3. Pentru cantitătile ae deseuri de lemn recepţionate de către BENEFICIAR, FURNIZORUL va emite 
două facturi lunar, după cum urmează: 
- prima, in data de 15 a fiecărei luni, pentru contravaloarea deseurilor de lemn recepţionate de el, in 
perioada 1 — 15 a aceleiaşi luni si 
- a doua, in ultima zi a lunii in curs, pentru contravaloarea deseurilor de lemn recepţionate de el, in 
perioada 16 — 30/31 a lunii respective. 
4.4. Dacă părtile nu convin altfel, BENEFICIARUL va achita contravaloarea cantitătilor de deseuri 
de lemn recepţionate in perioada 1 — 15 a fiecărei luni şi a căror contravaloare a fost facturată in 
data de 15 a fiecărei luni, cel târziu la data de 25 a lunii curente. 
4.5. Dacă părtile nu convin altfel, BENEFICIARUL va achita contravaloarea cantităţilor de material 
lemnos recepţionate in perioada 16 — 28/29/30/31 a fiecărei luni şi a căror contravaloare a fost 
facturată în ultima zi a lunii în curs, cel târziu la data de 10 a lunii următoare. 
4.6. in situaţia in care termenele de plată indicate la art. 4 pct. 4.4. si 4.5. din prezentul se implinesc 
intr-o zi nelucrătoare (sâmbăta, duminica, sărbători legale in România/ Austria), ele se prelungesc 
de drept până la sfarsitul următoarei zile lucrătoare. 

Art. 5 — Efectele contractului: 

5.1. Obligatiile FURNIZORULUI sunt: 

5.1.1. Să asigure livrarea de cantităţi de deşeuri de lemn, de tipurile/ categoriile şi având specificaţiile 
tehnice indicate in ANEXA 1 la prezentul. FURNIZORUL va pune la dispoziţia/ va livra 
BENEFICIARULUI deşeuri de material lemnos fără, pământ, piatră, nisip sau alte corpuri 
străine, iar în cazul deşeurilor de ambalaje de lemn, cantitatea de metal nu va fi mai mare decât 
cea conţinutaă standard (în mod normal) de ambalajul in sine. 
5.1.2. Să asigure, pe cheltuiala sa, încărcarea deşeurilor in mijloacelele de transport care vor efectua 
transportul catre BENEFICIAR. 
5.1.3. Să ţină legatura in permanenţă cu BENEFICIARUL, pentru a stabili programul de livrari 
lunar sau defalcarea acestuia saptamanal. 

5.2. Obligatiile BENEFICIARULUI sunt: 

5.2.1. Să faca receptia cantitativa si calitativa a deseurilor de lemn, la termenele si in condttiile prevazute in 
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 FURNIZOR cu 
transportatori specializati care detin mijloace de transport specifice unor astfel de materiale 
(scoarta de copac, deseuri de aschii, talaj etc). 
5.2.4. Să emită nota de cântar, pe care o va transmite FURNIZORULUI impreuna cu un formular de 
incarcare — descarcare, vizat de catre el. 
5.2.5. Să ţină legatura in permanenţă cu FURNIZORUL pentru a stabili programul de livrari lunar 
sau defalcarea acestuia saptamanal. 

Art 6. Incetarea contractului : 

6.1. Prezentul contract inceteaza de drept prin ajungerea la termen, in sttuatia in care, intre parti, nu a 
intervenit un Act aditional care sa prevada prelungirea valabilitatil acestuia. 
6.2. Ohcare dintre partile contractante poate considera prezentul contract reziliat de drept, notificand 
aceasta co-contractantului, printr-o modalitate care sa pemiita producerea dovezii faptului ca cel din urma 
a luat cunostinta despre continutul ei (fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, etc), 
dupa expirarea unui termen de 10 (zece) zile calendaristice, calculat de la momentul exigibilitatii executarii 
unei obligatii contractuale principale, fara ca acesta sa fi fost executata. 
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6.3. Prezentul contract poate înceta prin denunţare unilaterală, la iniţiativa oricăreia dintre părţile 
contractante, cu un termen de preaviz de 14 (paisprezece) zile calendaristice, calculat de la data luării la 
cunoştinţă, de către co-contractant a conţinutului notificării făcut in acest sens. 

Art 7. Forta majora: 

7.1. Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/ sau imprejurarile aflate in afara controlului partii care 
o invoca, imprevizibile, inevitabile si insurmontabile, aparute dupa data incheierii prezentului contract de 
fumizare, care impiedica sau intarzie, total sau partial, indeplinirea obligatiilor ce decurg din prezentul 
(incendii, inundatii, catastrofe, razboaie, revolutii, accidente, crize de energie, miscari civile. catastrofe 
naturale). 
7 2. Interventia oricarui caz de forta majora trebuie notificata partii co-contractante, in termen de 5 zile de 
la aparitie, printr-un mijloc care sa permita producerea dovezii faptului ca cel din urma a luat cunostinta 
despre continutul notificarii (fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, etc). 
7.3. Cazul de forta majora, notificat in termenul si in conditiile art. 7 pct. 7.2. din prezentul, exonereaza 
partea care o invoca de executare temporara si de raspundere pentru perioada de tinp in care evenimentul 
sau imprejurarea insurmontabila a persistat. 
7.4. Incetarea cazului de forta majora se notifica co-contractantului in maxim 5 zile, in caz c,ontrar, partea 
in culpa fiind obligata la plata de daune-interese conform dreptului comun in materie. 
7.5. Situatia de forta majora nu va exonera partile de plata debitelor pentru marfurile livrate si serviciile 
prestate pana la data aparitiei fortei majore. 

Art 8. Litigii 

8.1. Orice neintelegere legata de interpretarea, incheierea, modificare, executarea sau incetarea 
prezentului contract se va soiutiona pe cale amiabila. 
8.2. ln situatia in care nu se ajunge la o conciliere, neintelegerile dintre parti vor fi solutionate de catre 
instantele de judecata de la sediul colectorului, competente pothvit dreptului comun in materie. 

Art 9 TRANSPARENTA 
Furnizorul intelege si accepta dreptul acbizitorului de a face publice clauzele prezentului 
contract si facturile aferente acestuia prin publicarea pe site-ul propriu, insa numai dupa 
anonimizarea datelor cu caracter personal care se regasesc in acestea. 

Art 9. Anexe : 

9.1. Anexele, parti integrante ale prezentului contract, sunt : 

ANEXA 1 : Lista tipurilor de deseuri de lemn şi specificaţiile lor tehnice. 
ANEXA 2 :. Preţurile deşeurilor de lemn obiect al contractului. 
ANEXA 3 Acord bilateral cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Prezentul contract s-a incheiat astazi   in 2 (doua) exemplare originale, cu valoare juridică egală, 
câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

FURNIZOR BENEFICIAR 
PRESED A Adm. dl.

SD3 Sal*gtate si D6E. zire S3 SRL Adm. dl 
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ANEXA 
ia Contractul de furnizare deşeuri de lemn 

Nr.  

Lista tipurilor de deseuri de lemn şi specificaţiile lor tehnice 

Nr. Crt Cod. Deşeu Descriere conf. legii Tip Material 

02 
DEŞEURI DIN AGRICULTURĂ, HORTICULTURĂ, ACVACULTURA 
SILVICULTURĂ, VANĂTOARE ŞI PESCUIT, DE LA PREPARAREA 
ŞI PROCESAREA ALIMENTELOR 

02 01 deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoan 
şi pescuit 

1 02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră Crengi 

2. 02 01 99 alte deşeuri nespecificate Resturi de exploatare 

03 
DEŞEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI şl PRODUCEREA 
PLACILOR ŞI MOBILEI, PASTEI DE HARTIE, HARTIEI ŞI 
CARTONULUI 

03 01 deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei 

. 03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută Coaja 

4 . 03 01 05 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scăndură şi furnir, altele decăt cele 
specificate la 03 01 04 

Resturi din debitare 

5. 03 01 99 alte deşeuri nespecificate Resturi de PAL 

03 03 deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi 
cartonului 

6. 03 03 01 deşeuri de lennn şi de scoarţă Coaja 

15 

DEŞEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, 
MATERIALE DE LUSTRUIRE, 
FILTRANTE ŞI iMBRĂCĂMINTE DE PROTECŢIE, NESPECIFICATE 
IN ALTĂ PARTE 

15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separa 

7. 15 01 03 ambalaje de lemn Paleti, ladite 

17 DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT 
EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINAT) 

17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice 

. 17 02 01 lemn Tamplarie, lemn din cofraje 

19 

DEŞEURI DE LA INSTALAŢII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE 
LA STAŢIILE DE EPURARE A APELOR kJZATE ŞI DE LA 
TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APĂ ŞI UZ 
INDUSTRIAL 

19 12 
deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (ele ex. sortare, 
mărunţire, compactare, granulare) nespecificate in altă poziţie a 
catalogului 

9. 19 12 07 lernn, altul decât cel specificat la 19 12 06 Alte tipuri de lemn 

20 
DEŞEURI MUNICIPALE ŞI ASIMILABILE DIN COMERŢ, 
INDUSTRIE, INSTITUŢII, INCLUSIV FRACŢIUNI COLECTATE 
SEPARAT 

20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01) 

10. 20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 Mobilier uzat 
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Produsele nu trebuie sa contina amestecuri de pesticide, ierbicide, benzen, PCB-PCP, 
substante radioactive, explozivi si lichide inflamabile; 

Nu se admite prezenta corpurilor straine (piatra, prundis, caramida, sticla etc.) care ar putea 
deteriora instalatiile beneficiarului. 

FURNIZOR BENEFICIAR 
PRESEDINTE CA Adm. di. 

SD3 Salubritate i Deszapezire S3 SRL Adm. dl.
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ANEXA 2 
la Contractul de furnizare deşeuri de lemn 

Nr. 

Preţurile deşeurilor de lemn obiect al contractului sunt : 

Tip deseu Cod deseu Pret (ron/to + TVA) 
Ambalaje — ladite si fructe 15 01 03 5 ron/to + TVA 
Ambalaje - paleti 15 01 03 15 ron/to + TVA 
Mobilier vechi 20 01 38/20 03 07 10 ron/to + TVA 
Resturi PAL, PFL, MDF 03 01 05/03 01 99 5 ron/to + TVA 

FURNIZOR BENEFICIAR 
PRESEDINTE CA Adm. di. 

SD3 Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL Adm. di.
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ANEXA 3 
la Contractul de furnizare deşeuri de lemn 

Nr.  

ACORD BILATERAL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Având în vedere: 
• intrarea 1n vigoare, la data de 25 mai 2018, a Regulamentului nr. 679 

al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 1n ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal/special i privind libera 
circulaţie a acestor  ,, denumite în continuare "GDPR"

• faptul că ambele părţi au calitatea de operatori i prelucrează date cu 
caracter personal/special referitoare la persoanele fizice 
identificate/identificabile, având ca unic scop executarea contractului 

• că părţile, acţionând 1n calitate de operatori, au luat la cunoştinţă de 
cuprinsul Regulamentului nr. 679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal/special i privind libera circulaţie a acestor date 

a intervenit prezentul ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL, dintre 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1.1. " SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL", societate cu sediul social în Calea 
Vitan nr. 154-158, parter, birou nr. 2, Sector 3, Bucureşti, inregistrată la Registrul Comerţului cu 
numărul J40/9896/21.06.2017, cod unic de inregistrare fiscală RO 37804020, reprezentată prin 
Preşedinte C.A. d-nul  în calitate de FURNIZOR, pe de o parte, şi 

1.2. „EGGER ROMANIA" S.R.L. Rădăuţi, persoană juridică român'ă, cu sediul social 
în Municipiul Rădăuţi, str. Austriei, nr. 2, judeţul Suceava, cod poştal 725400, tel. 
0372.438000, fax 0372.468000, Inregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
Iângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/995/2006, având CIF R016136689 şi contul 
bancar (lei) nr.  deschis la BCR Rădăuţi, jud. 
Suceava, reprezentată prin adm. dl.  — Director Tehnic şi adm. dl. 

— Director Financiar, 1n calitate de 
BENEFICIAR, pe de altă parte, 
Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor cu privire la protecţia drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal/ special. 
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II. OBLIGAŢIA DE INFORMARE A PERSOANELOR FIZICE 

2.1. Partea care intră In relaţie directă cu persoanele fizice Işi asumă obligaţia de 
informare completă, explicită şi prealabilă a fiecărei persoane fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal/ special prin furnizarea către persoana fizică 
vizată a următoarelor informaţii: 

a) identitatea i datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale 
reprezentantului acestuia; 

b) datele persoanei de contact; 
c) scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal/special, precum 

temeiul juridic al prelucrării; 
d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter 

personal/special; 
e) obligaţia operatorului de a transfera, 1n vederea executării contractului cu 

persoanele fizice datele cu caracter personal/special ale acestora (dacă există 
o astfel de obligaţie) 

f) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal/special sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această 
perioadă; 

g) existenţa dreptului de a solicita operatorului, 1n ceea ce priveşte datele cu 
caracter personal/special referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, 
rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a 
dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea 
datelor; 

h) existenţa dreptului de a retrage consimţământul 1n orice moment, fără a afecta 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului Inainte de retragerea 
acestuia; 

i) dreptul de a depune o plângere 1n faţa autorităţi de supraveghere; 
j) faptul că furnizarea datelor cu caracter personal/special de către persoanele 

fizice reprezintă o obligaţie contractuală i eventualele consecinţe ale 
nerespectării acestei obligaţii; 

2.2. Părţile semnatare ale prezentului ACORD, acţionând ca operatori, garantează că 
işi vor Indeplini, unul faţă de celălalt i impreună faţă de persoanele fizice, cu bună 
credinţ'ă şi 1n mod transparent obligaţiile ce le revin potrivit Regulamentului general 
privind protecţia datelor (GDPR). 

2.3. Părţile semnatare ale prezentului act adiţional garantează reciproc respectarea 
Intocmai a principiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal/special, 
aşa cum aceste principii sunt prevăzute 1n cuprinsul Regulamentului general privind 
protecţia datelor (GDPR). 

2.4. Părţile vor lua măsurile de securitate tehnice şi organizatorice corespunzătoare 
pentru a proteja datele cu caracter personal/special ale persoanelor fizice Impotriva 
utilizărilor neautorizate, diseminărilor neautorizate, publicărilor neautorizate, pierderii 
sau folosirii abuzive, precum şi Impotriva accesului, dezvăluirii, prelucrării, modificării 

distrugerii accidentale. 

2.5. Prin "Datele personale ale reprezentantilor celeilalte părti" se inţeleg datele cu 
caracter personal divulgate prin transmitere de Părţile semnatare ale prezentului 
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Acord celeilalte, 1n temeiul sau "in legătură cu Contractul constând 1n : nume, prenume, 
poziţie, număr de telefon, adresă e-mail privind reprezentanţii lor legali şi/sau angajaţii 
responsabili de comunicarea intre părţi i de implementarea contractului. 

2.6. Acolo unde GDPR prevede astfel, Părţile semnatare ale prezentului Acord care 
divulgă informaţii In legătură cu angajaţii/reprezentanţii săi trebuie să furnizeze o notă 
de informare persoanelor vizate, informându-le 1n mod corespunzător cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, efectuată de către cealaltă 
Parte. Părţile semnatare ale prezentului ACORD se obligă să prelucreze Datele 
personale ale reprezentanţilor celeilalte părţi numai in scopul executării Contractului 
şi pentru Indeplinirea obligaţiilor legale decurgând din sau 1n legătură cu derularea 
Contractului, respectiv in temeiul interesului legitim de ofertare in vederea incheierii 
unui contract viitor, angajându-se să notifice celeilalte părţi şi persoanei vizate intenţia 
de schimbare a scopului prelucrării. 

2.7. Scopurile 1n care sunt prelucrate datele cu caracter personal/special, temeiul 
juridic al prelucrării: pentru executarea contractelor 1n derulare; temei contractual. 
Datele cu caracter personal vizate sunt datele necesare temeiului contractual: nume, 
prenume, adresa persoană juridică, email, nr. telefon fix/mobil, etc. 

2.8. Părţile semnatare ale prezentului ACORD vor stoca Datele personale ale 
reprezentanţilor celeilalte părţi pe durata existenţei relaţiei contractuale, precum şi, 
dacă este cazul, ulterior Incetării acesteia, pe perioada impusă de prevederile legale 
aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la regulile privind arhivarea. Totodată, datele 
vor fi şterse la solicitarea persoanei vizate sau a celeilalte părţi, in condiţiile in care nu 
justifică un alt temei juridic pentru prelucrare. 

2.9. Părţile semnatare ale prezentului ACORD vor implementa măsuri organizatorice 
şi tehnice adecvate pentru a proteja Datele personale ale reprezentanţilor celeilalte 
părţi impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale i Impotriva pierderii, a distrugerii 
sau a deteriorării accidentale. 

2.10. Categoriile de destinatari cărora le sunt divulgate Datele personale ale 
reprezentanţilor celeilalte părţi sunt instituţille statului (organe de control, organe de 
urmărire penală, instanţe judecătoreşti etc),precum şi prestatorii de servicii de 
transport in vederea ridicării/expedierii mărfii, societăţilor de mentenanţă tehnică şi IT 
contractante i auditorilor fiecărei părţi. 

2.11. Părţile semnatare ale prezentului ACORD se vor asigura că accesul la Datele 
personale ale reprezentanţilor celeilalte părţi este limitat la personalul implicat 1n 
Indeplinirea obligaţiilor asumate prin Contract, i că aceste persoane sunt informate 
cu privire la caracterul confidenţial al Datelor şi cunosc obligaţiile in baza Contractului 
1n ceea ce priveşte aceste date, fiind supuse unor proceduri de autentificare şi de 
conectare a utilizatorilor atunci când accesează aceste date. 

2.12. Pentru evitarea orică" rui dubiu, Părţile semnatare ale prezentului ACORD iau 
cunoştinţă i convin că nu o să acţioneze ca operatori asociaţi sau ca persoană 

Imputernicită de cealaltă parte In calitate de operator, Părţile semnatare ale 
prezentului ACORD acţionând ca un operator de date independent pentru propria 
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prelucrare a datelorîn legătură cu prezentui Contract, şi niciuna dintre părţi nu acceptă 
vreo răspundere pentru o Incălcare de către cealaită parte a legislaţiei aplicabile. 

2.13. Prin prezentul ACORD nici una dintre părţi nu se substituie in atribuţiile celeilalte 
şi Părţile semnatare ale prezentului ACORD rămâne a răspunde pentru modul de 
Indeplinire a obligaţiilor ce îi revin potrivit Regulamentului privind protecţia datelor cu 
caracter personal. 

2.14. Accesul la datele cu caracter personal/special este strict limitat la salariaţii, 
colaboratorii sau alte persoane autorizate ale acesteia care au nevoie să cunoască 
sau să acceseze datele cu caracter personal/special relevante, după cum este strict 
necesar in scopul contractului principal sau al activităţilor de executare a acestuia. 

2.15. in cazul apariţiei/constatării unui incident de securitate părţile vor dispune toate 
măsurile legale pentru limitarea urmărilor produse i vor notifica autoritatea naţională 

competentă, precum şi persoana/persoanele afectate, după caz. 

2.16. Prestatorul Işi asumă responsabilitatea de a obţine acordul prepuşilor săi care 
vor presta efectiv serviciile, pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal, 
persoane ale căror date : nume i prenume, vor apărea 1n raportul de muncă şi/sau 
fişe de pontaj pe baza cărora se va face facturarea, i care vor fi anexate i vor sta 
in spatele fiecărei facturi. 

FURNIZOR BENEFICIAR 
PRESEDINTE CA Adm. dl.

SD3 Salubritate i Deszăpezire S3 SRL 

Adm. dl. 
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Formular cu date de bază, postare nouă în SAP 

Adresa si datele de comunicare Limba: Ll RO LI EN Li DE 

Date firmă: 

Strada: 
Cod poştal, 
localitatea: 
Telefon: 
Fax 
Adresă de e-mail: 
Pagina iniţială: 

SD3 SALUBRITATE SI DESZĂPEZIRE S3 SRL", societate cu 
sediul social in Calea Vitan nr. 154-158, parter, birou nr. 2. Sector 3, 
Bucureşti„ , e-mai1:sa1ubritate.s3gyahoo.com, te1.0761.662.899 

Date firmă 

CUI/CIF/CNP: Cod inregistrare , Nr. Registrul 
in scopuri TVA (R0): ; Comertului: 

RO 37804020 RO 37804020 J40/9896/2017 

Banca Comerciala Româna 
Banca: 

, 
Cod bancar: 
Nr. cont IBAN: 

Domeniul (Obiect de activitate) (bifaţt dacă e cazul o) 

Furnizor principal Ljsubfurnizor pentru: 

Lj Prelucrare bustean/cherestea Ljcomert Lj Producator Mobila 

Materiale Furnizate: 

Lemn 
rezidual: 

X Agent salubrizare 
/Colector 

Generator Autorizatie de Mediu: 

Logistică: LI Transportator 
CF 

Lj Prestat. 
Autorizatie Transp. Nr.: 

Certificare (bifaţi dacă e cazui 0) 

Lj NU se aplică Lj Certificat PEFC Lj Certificat FSC 

LI FSC Controlled Wood Lj  altă certificare 

Lj Lemn rezidual Societate specializată de salubrizare Lj da Lj nu 

Nr. certificat: 
(anexati vă rugăm copia certificatului) 

Valabil din: pânâ' la 

Originea lemnului livrat Regiunea = land federal 

Fond forestier: de stat comunal privat prelucrare proprie Achiziţii comerciant 



MEHR AUS HOLZ. EGGER 

Vânzătorul/-ii certifică in conformitate cu VO(EU) 995/2010 şi respectarea dispoziţiilor legale aplicabile cât şi a 
celor de drept civil, că dispune/dispun de dreptul de exploatare şi comercializare a lemnului. 
Dacă nu este prezent niciun material certificat, asiguraţi-vă dvs. in calitate de furnizor, că lemnul nu provine din 
următoarele surse: 

1. Lemn exploatat ilegal; 
2. Lemn care provine din regiuni 1n care sunt incălcate drepturile omului şi cele de drept comun 
3. Lemn exploatat din păduri necertificate, cu o valoare ridicată de protecţie 
4. Lemn provenit din arbori modificaţi genetic; 
5. Lemn exploatat din plantaţii sau păduri care nu au fost transferate pentru uz forestier; 

in acest sens pot fi depuse, după caz, aprobările necesare eliberate de autorităţi. Provenienţa lemnului este 
înscrisă 1n contract sau poate fi probată la recepţie cu documente de livrare (aviz de expediţie). Astfel, poate fi 
identificatîntregul lanţ de livrare, iar in cazul unor livrări foarte riscante efectuate de către un terţ independent 
acesta poate fi verificat. in cazul furnizorilor de lemn, care sunt parte dintr-un sistem de certificare credibil, se 
poate pleca de la premisa că s-au indeplinit solicitările necesare. 

in conformitate cu standardele corespunzătoare FSC şi PEFC 
Principiul EGGER este de a exclude achiziţionarea lemnului din astfel de surse controversate. 

Persoana de contact ID intern la EGGER: 

Administrator 
Li are acces la portalul Internet 

TeI/ Mobil 

E-mail 

Facturare/Contabilitate 
LI are acces in portalul Internet 
Tel/ Mobil 

E-mail 

SD3 SALUBRITATE ŞI DESZĂPEZIRE S3 SRL 
PRESEDINTE CA 


