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C  O  N  T  R  A  C  T  
DE VANZARE - CUMPARARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR 

NR ________ DIN _______________ 
 
 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

 

 REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR MAIERUS R.A., cu sediul in Maierus, 

str. N. Balcescu nr.2, tel.0268284906, cont virament  RO07MIRO0000308763940101 descis la 

PROCREDIT BANK Sucursala Brasov, reprezentata prin ing. Bordas Florin- Mihai – Director-

Sef Ocol , in calitate de FURNIZOR  
SI 

        SC ________________________________cu sediul in _____________ 

_______________JUD.  -----------, nr. Inmatriculare_______________ , cod 

fiscal___________________, Tel_____________ cont____________________________ deschis 

la _______________________ , reprezentata prin__________________________ – Administrator 

, in calitate de  BENEFICIAR 

 

 

 Prezentul contract se incheie in baza procesului verbal de negociere nr. ________________ 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI  

 

 Art. 1 Vanzarea de masa lemnoasa pe picior, din cota de taiere a anului de productie 

_______  , in volum total de ____________mc, cu o valoare totala de ______________RON fara 

TVA.Volumul de masă lemnoasă ce se va factura de furnizor şi se va achita de beneficiar este de 

__________ mc. Masa lemnoasa ce face obiectul prezentului contract este amplasata in fond 

forestier ce se afla in proprietatea Comunei _______________. 

           Art.2 Cantitatea de masa lemnoasa  ce constituie obiectul prezentului contract se prezinta 

astfel : 

Part UP U.A. Felul 

taierii 

Volum 

total mc 

Pret  

adj. 

RON/mc 

 

Valoare fara 

TVA  (RON) 

 

       

       

TOTAL    

      

                                                                       

Volum total mc Ras Fag ST DT DM 

      

          Garantia de contractare: _____________________ RON.  
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III. OBLIGATIILE FURNIZORULUI 

 

 Art. 3. Sa stabileasca impreuna cu beneficiarul, conform instructiunilor, termenele de 

exploatare si esalonarea la taiere a parchetului - anexa 1,care face parte integranta din contract. 

 Art. 4. Sa elibereze autorizatia si sa predea spre exploatare parchetele contractate, numai 

dupa ce beneficiarul a efectuat anticipat plata  integrala a  masei  lemnoasa din partida adjudecată 

sau după caz, a postaţei eşalonate la tăiere si a facut dovada constituirii depozitului de 5% din 

valoarea masei lemnoase contractate, conform art. 28 din prezentul contract. 

 Faptul că predarea masei lemnoase spre exploatare se face, pe postaţe, numai după 

efectuarea plăţii contravalorii acesteia; în cazul în care este constituită o garanţie de bună execuţie 

în cuantum mai mare sau egal cu contravaloarea masei lemnoase din postaţă, predarea masei 

lemnoase spre exploatare se poate face şi după garantarea prin instrumente de plată, cu scadenţă la 

maximum 30 de zile calendaristice; 

 Postatele tehnologice de lucru vor fi clar delimitate si materializate pe teren, volumul 

acestora va fi determinat exact, astfel incat sa se asigure o exploatare ritmica si echilibrata a masei 

lemnoase in cadrul termenelor si perioadelor admise prin Ordinul 1540/2011, modificat si 

completat de Ordinul nr. 487/2021.      

Autorizaţia de exploatare este valabilă numai însoţită de proces verbal de predare spre 

exploatare a parchetului sau după caz, a postaţei de lucru, conform eşalonării. 

 In autorizatia de exploatare se va consemna indicativul ciocanului dreptunghiular de marcat 

material lemnos de lucru. 

Predarea parchetelor se face conform eşalonării, respectând clauzele stipulate mai sus. 

Art. 5. Sa analizeze impreuna cu beneficiarul, la solicitarea acestuia, conform prevederilor 

art.13, lit.o, q din Ordinul nr.1540/2011, modificat si completat de Ordinul nr. 487/2021, situatia 

arborilor prejudiciati in activitatea de exploatare si a celor care prezinta pericol in exploatare si sa 

aplice masurile care se impun. 

 Art. 6. Sa asigure accesibilitatea la parchetele contractate prin mentinerea in permanenta a 

starii de circulatie a drumurilor auto forestiere. Starea drumurilor forestiere se va consemna in 

procesul - verbal de predare a parchetului spre exploatare, urmărindu-se ca la reprimirea 

parchetelor drumurile să fie într-o stare corespunzătoare celei de la data predarii parchetelor spre 

exploatare. Eventualele degradări le suportă beneficiarul masei lemnoase. 

  Art.7. Sa puna la dispozitia beneficiarului suprafata necesara amplasarii platformei primare, 

conform instructiunilor in vigoare. La amplasarea platformei primare se va ţine seama de 

instrucţiunile şi normele în vigoare, evitându-se amplasarea lor pe drumurile forestiere sau în zona 

acestor drumuri. 

 

IV. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI 

 

 Art.8 Beneficiarul are obligatia ca pina la semnarea prezentului contract sa verifice partizile 

adjudecate sub aspectul calitatii si cantitatii masei lemnoase. 

 Beneficiarul masei lemnoase se va prezenta la RPLP Maierus R.A. personal sau prin delegat 

cu procură autentificată la notariat pentru a desfăşura toate operaţiunile legate de executarea 

contractului de masă lemnoasă. 

De comun acord cu furnizorul stabileste esalonarea la taiere a parchetului - anexa 1           

Curăţirea parchetului se va efectua concomitent cu exploatarea.  
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 Beneficiarul are obligatia sa comunice RPLP Maierus R.A. , daca lucrarile de exploatare 

sunt executate de o alta firma. Este cazul in care beneficiarul este atestat, dar lucrarile de exploatare 

sunt execuatate de catre alt agent economic, in calitate de prestator de servicii. 

Art.9 Acolo unde se impun a se executa lucrări în vederea amplasării instalaţiilor de scos 

apropriat necesare exploatării masei lemnoase cu respectarea prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea 

nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiarul se obligă să se prezinte la RPLP 

Maierus R.A. pentru a obţine autorizaţie în vederea pregătirii parchetului astfel încât lucrările de 

amplasare a instalaţiilor de scos apropriat să fie finalizate până cel mai târziu la termenul de 

începere a exploatării masei lemnoase conform eşalonării.  

În cazul în care nu se poate asigura accesul în condiţiile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 

46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, contractul se reziliază de drept. 

Art.10 Sa se prezinte la RPLP Maierus R.A. in vederea ridicarii autorizatiei de exploatare, 

dupa ce a efectuat plata integrala anticipata a parchetului, sau dupa caz a primei postaţe din 

esalonare si a constituit garantia prevazută la art. 28. 

 Daca beneficiarul masei lemnoase nu efectueaza plata anticipat a partizii sau dupa caz a 

transei esalonate la taiere si nu se prezinta pentru ridicarea autorizatiei de exploatare in termen de 

10  zile de la data  prevazuta in contract, conform anexei 1, prezentul contract se reziliaza de plin 

drept, cu pierderea garantiei de licitatie aferente. 

 Art.11 Sa respecte metoda si tehnologia de exploatare, precum si caile de scos-apropiat 

avizate de furnizor  si regulile silvice prevazute in caietul de sarcini - anexa nr.2 la prezentul 

contract. 

 Sa respecte conditiile impuse de autorizatia de mediu eliberata de APM Brasov. 

 In cazul partizilor pentru care  urmeaza a fi  asigurata plata pe postaţe tehnologice, ordinea 

de  atacare  a postatelor  se va stabili de RPLP Maierus R.A.. Acestea vor fi predate la exploatare 

fiecare in parte, conform art.4 din prezentul contract, respectându-se Ordinul 1540/2011, modificat 

si completat de Ordinul nr. 487/2021. 

Să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt 

înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul şi data 

autorizaţiei, titularul autorizaţiei şi datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii 

şi termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 a Ord 1540/2011, modificat 

si completat de Ordinul nr. 487/2021. Panoul va fi menţinut pe toată durata lucrărilor şi va fi ridicat 

după reprimirea platformei primare. 

 Art.12 Sa execute lucrarile de exploatare a masei lemnoase in limitele termenelor prevazute 

in esalonare - anexa 1 si autorizatia de exploatare. 

 Sa acorde prioritate valorificarii integrale a materialului lemnos si in mod special a celui 

provenit din accidentale, a materialului lemnos de rasinoase expus infestarii, precum si a celui de 

fag expus sufocarii. 

 Art.13 Sa efectueze plata in avans si din proprie initiativa a contravalorii  masei lemnoase a 

parchetelor, respectiv  a fiecarei  postaţe din esalonare, ca o conditie obligatorie a autorizarii şi 

predării pentru exploatare a parchetelor, respectiv a postatei tehnologice de lucru . 

Art.15. Sa predea parchetele exploatate furnizorului, la termenele si in conditiile prevazute în 

autorizaţie, cu respectarea dispoziţiilor ordinului nr. 1540/2011, modificat si completat de Ordinul 

nr. 487/2021. Beneficiarul este obligat sa aplice ciocanul dreptunghiular de marcat cu indicativul  

pe materialul lemnos de lucru ce se transporta din padure precum si pe versoul documentului de 

insotire, iar pe avizul de  expeditie se va mentiona numarul contractului sau al comenzii in baza 
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careia se face expeditia. Se vor respecta prevederile Ordinului 118/2021 si a Normelor nr. 25/2020 

referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor 

de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele 

privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al 

proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin 

operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn. 

 

 Beneficiarul se obligă să ridice documentele cu regim special de la Compania Nationala «  

Imprimeria Nationala «  S.A., cu respectarea prevederilor din prevederile Ordinului 118/2021 si a 

Normelor nr. 25/2020 referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor 

lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat 

lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate 

consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului 

(UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a 

obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn si a procedurii 

impuse de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. 

 Art.16 La terminarea exploatarii, beneficiarul se obliga sa predea RPLP Maierus R.A. 

parchetul inclusiv platforma primara,   precum si drumul forestier utilizat, in starea de functionare 

consemnata in procesul-verbal de predare. In caz contrar, toate cheltuielile facute pentru refacerea 

drumului in cauza vor fi suportate de catre beneficiar. 

 

V.MODALITATI SI CONDITII DE PLATA 

 

 Art.17 Plata contravalorii masei lemnoase a parchetelor adjudecate prin licitatie se 

efectueaza integral in avans in termen de 48 de ore de la adjudecare conform H.C.L. Racos 

nr.47/28.08.2014. 

Facturarea contravalorii masei lemnoase de catre furnizor se va efectua  in termen de 48 de 

ore de la adjudecare si achitarea de catre beneficiar a contravalorii masei lemnoase facturate, se va 

efectua in termen de 48 de ore de la adjudecare. 

In sensul prezentului contract, prin plata in avans se intelege ca suma de bani reprezentand  

contravaloarea masei lemnoase din parchet sau din postata tehnologica de lucru, dupa caz, a fost 

incasata de catre RPLP Maierus R.A.. 

Garantia de licitatie achitata conform H.G. 715/2017, modificata si completata de HG nr. 

55/2019 cu acordul părţilor, se va utiliza pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) 

din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de minimum 5% din valoarea 

contractului, sau a garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase 

contractate;      

 

VI.RASPUNDERE CONTRACTUALA 
 

Art.18 In cazul in care beneficiarul nu se prezinta la RPLP Maierus R.A. in primele 10 zile 

ale lunii  din esalonare pentru predarea partizii sau, după caz, a postaţei eşalonate, conform 

prevederilor articolului 4, contractul se reziliaza de plin drept,cu pierderea garantiei de licitatie. 

/eurolegis/ro/index/act/40384#A0
/eurolegis/ro/index/act/40384#A0
/eurolegis/ro/index/act/40384#A0
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Contractul se reziliază de plin drept în situaţia în care pe parcursul derulării contractului 

agentul economic înregistrează debite faţă de RPLP Maierus R.A. 

In aceste situatii, masa lemnoasa existenta in parchet pe picior  ramâne la dispozitia RPLP 

Maierus R.A.  care in intervalul de 5 zile lucratoare de la data aparitiei situatiei de la alin.1, va 

efectua inventarierea acesteia si regularizarea valorica a contractului. Pentru volumul de masa 

lemnoasa neexploatat de beneficiar, dar achitat, RPLP Maierus R.A. va emite factură de stornare 

pentru diferenta de volum suplimentar facturată.       

Contractul se reziliază de plin drept fara pierderea garantiei din partea agentului economic 

în situaţia în care pana la emiterea autorizatiei de exploatare apar produse accidentale care urmeaza 

a se precompta din posibilitatea de produse principale, si posibilitatea anuala este depasita. 

În cazul în care nu se poate asigura accesul în condiţiile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 

46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, contractul se reziliază de drept, fara pierderea 

garantiei din partea agentului economic 

 Art.19 Eliberarea de autorizatii de exploatare pentru noi parchete ale beneficiarului este 

permisa numai daca au fost exploatate, reprimite si achitate toate parchetele scadente, autorizate 

anterior acestuia, indiferent de natura produsului. 

 Art.20 Respectarea normelor privind protectia muncii (legea nr.319/2006, modificata si 

completata de Legea nr.198/2018), protectia mediului, precum si a altor norme prevazute de 

legislatia in vigoare, pe tot parcursul exploatarii masei lemnoase ce face obiectul acestui contract, 

cad in sarcina beneficiarului. 

 Beneficiarul este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de 

prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor, în parchetele, suprafeţele afectate 

de produse accidentale, platformele primare, precum şi la alte obiective care le aparţin, situate în 

pădure. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor de exploatare sunt 

obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe 

emitentul autorizaţiei de exploatare.În cazul în care titularii autorizaţiilor de exploatare refuză să 

sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, RPLP 

Maierus R.A.  face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de 

reatestare mai devreme de un an 

 Art.21 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in 

contract, partea in culpa datoreaza daune si penalitati, prevazute in cap.VII al contractului. 

 

VII. DAUNE SI PENALITATI 
 

A. IN SARCINA FURNIZORULUI 

 

 Art.22 Pentru intarzierea eliberarii autorizatiei de exploatare a parchetului, cu mai mult de 5 

zile de la data indeplinirii conditiilor prevazute la art.4 si art.10 din prezentul contract, se percep 

penalitati de 0,1 % pe zi, calculate la valoarea masei lemnoase neautorizate. 

 Art.23 Pentru intarzierea predarii spre exploatare a masei lemnoase, in conditiile respectarii 

de catre beneficiar a prevederilor  art. 4 si 16 din prezentul contract, se percep penalitati de  0,1 % 

pe zi, calculate la valoarea masei lemnoase nepredate. 

 

B. IN SARCINA BENEFICIARULUI 

 Art.24  Pentru neexploatarea parchetelor in termenele contractate si autorizate prevazute in 

esalonare- anexa 1, se percep penalitati de 0,1 % pe zi , cu respectarea perioadelor de restrictie, 
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calculate la valoarea masei lemnoase ramasa pe suprafata parchetului. Acelasi nivel de penalitati se 

percep si pentru necuratirea parchetelor in cadrul termenelor prevazute in autorizatia de exploatare 

calculate la valoarea lucrarilor de curatire neexecutate. 

Art.25  Pentru neachitarea contravolarii  masei  lemnoase facturate, in termen , se percep 

penalitati de 0,1% pe zi, calculate la valoarea masei lemnoase facturate si neachitate. 
  

VIII.ALTE CLAUZE 

 

 Art. 26 Pentru arborii taiati nemarcati sau marcati si nepredaţi  spre exploatare, precum si 

pentru arborii vatamati in activitatea de exploatare,  se vor aplica prevederile Ord.1540/2011, 

modificat si completat de Ordinul nr. 487/2021 art.13 lit.p şi r. 

Pentru regenerarea naturală vătămată în afara toleranţelor admise, beneficiarul va achita 

despagubiri conform art 15, alin(2) şi (3) din Ord 1540/2011, modificat siu completat de Ordinul 

nr. 487/2021. 

 Art.27 La cererea beneficiarului, pentru cazurile de forta majora, care impiedica 

exploatarea parchetelor, emitentul autorizaţiei  poate aproba prelungirea duratei inscrise initial in 

autorizatie  cu o durată egala cu cea necesară inlaturării efectelor negative determinate de oprirea 

lucrarilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevazute în anexa 2 la contract.  

 Art.28 Conform Codului Silvic, beneficiarul va constitui la dispozitia furnizorului o 

garantie de 5% din valoarea masei lemnoase contractate,  pentru eventuale prejudicii produse pe 

parcursul executarii lucrarilor de exploatare precum si pentru acoperirea eventualelor datorii in 

cazul rezilierii contractului, iar deblocarea acesteia se face cu acordul furnizorului după  reprimirea 

ultimei postate a  parchetului . 

 Garantia se restituie in maxim 15 zile de la data reprimirii  parchetului, pe baza actului de 

reprimire insusit de parti si aprobat de seful de ocol, daca parchetul a fost exploatat in termen si nu 

s-au produs prejudicii.  

 Art.29 Prin semnarea prezentului contract beneficiarul recunoaste existenta masei 

lemnoase, cantitativ si calitativ, conform actului de punere in valoare. 

Art.30 Neintelegerile dintre parti in legatura cu executarea contractului se vor rezolva pe 

cale amiabila, in caz contrar, litigiile se vor solutiona de instantele competente.  

Art.31 Raspunderea contractuala nu exclude raspunderea contraventionala sau penala. 

Art.32 Anexele nr.1, si 2 fac parte integranta din contract. 

  De executarea contractului, sub aspectul respectării clauzelor sale răspund contabilul sef al 

RPLP Maierus R.A. , inginerul de la ocol responsabil cu fondul forestier, seful de district si 

padurarul titular al cantonului silvic in care se afla parchetele ce fac obiectul prezentului contract. 

Art.33 Beneficiarul are obligatia respectarii HG 1373/2008, modificata si completata de 

Legea nr.84/2019 privind regelementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe 

drumurile publice din Romania. 

Art.34 Prezentul contract se completeaza cu prevederile  Codului silvic, Codului civil, 

Codului comercial, Codului de procedura civila, Ordinului nr. 1540/2011, modificat si completat de 

Ordinul nr. 487/2021 HG nr.715/2017, si a altor acte normative in vigoare pe perioada derularii 

contractului. 

Art.35 Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către 

cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs. Se considera, fara a se 

limita, caz fortuit situatia in care datorita conditiilor meteorologice au loc dobaraturi de arbori, caz 

in care volumul ce urmeaza a fi exploatat se reduce proportional , iar prezentul contract este 

considerat pe cale de consecinta modificat in masura reducerii volumului, furnizorul fiind obligat a 
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reduce si regulariza cuantumul garantiei in consecinta, iar  beneficiarul nefiind indriduit a emite 

pretentii  ( nici in sensul de a i se pune la dispozitie arbori pe picior in cuantum egal cu 

doboraturile).    

Cazurile de forţă majoră, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care împiedică 

desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL, potrivit 

reglementărilor legale, exonerează părţile de obligaţiile contractuale pe durata de acţiune a acestora; 

Art.36 In cazul in care materialul lemnos provenit din doboraturi de vant nu este exploatat 

in termenele prevazute in graficul de esalonare la taiere iar lemnul se depreciaza din punct de 

vedere calitativ din vina exclusiva a agentului economic, acesta nu poate avea pretentii la 

diminuatea cantitativa si valorica a prezentului contract. 

Art.37 Pentru emiterea autorizatiei de exploatare agentul economic este obligat sa faca 

dovada implementarii sistemului de due diligence, conform Regulamentului (UE) 995/2010 si a 

HG 55/2019. 

Art.38 Operatorii economici , cu care sau incheiat contractele de masa lemnoasa pe picior, 

nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare catre alti operatori economici, fara 

aprobarea RPLP Maierus RA. Constatarea acestui fapt va duce la rezilierea unilaterala a 

contractului si la interzicerea participarii operatorului economic in cauza la alte licitatii de masa 

lemnoasa pe picior pentru o perioada de sase luni. 

 

 IX. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Art.39. .Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, 

privind protecția datelor cu caracter personal. 

Art.40.  Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene se aplică oricărui operator de 

date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu 

caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează 

servicii. Prin urmare, Părțile confirm respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără 

a se limita la: 

● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau 

transferul informațiilor personale 

● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim 

de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de 

încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia, 

● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu 

Regulamentul 679/2016. 

Art41. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl 

au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face 

obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de 

stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării 

obiectului principal al contractului. 

Art.42. Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau 

comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin 

urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce 

priveşte obligațiile asumate prin această clauză: 

● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor 

cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal 
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● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor 

● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor 

au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, 

copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare 

● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau 

eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să 

verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu 

caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor 

● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate 

sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor 

● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele 

sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți 

● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere 

accidentală 

● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separate 

 

X. VALABILITATEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE 

  Art.43. Contractele de vanzare-cumparare sunt valabile din momentul semnarii acestora şi 

produc efecte juridice până la stingerea tuturor obligaţiilor părţilor, cu posibilitatea prelungirii în 

situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care împiedică desfăşurarea 

normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile reglementărilor în vigoare. 

 Contractul a fost incheiat azi ________________, in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru 

fiecare parte. 

 

              
  F U R N I Z O R                                            B E N E F I C I A R 

DIRECTOR, 

 

 

Ing. BORDAS FLORIN MIHAI       

 

 

                        Contabil sef 

Ec. IORGA MARIUS IOAN 

   

 

 

             Vizat C.F.P. 

           RAPEANU RADU STEFAN 

 

 

              Vizat Compartiment Juridic 

       C.j DOROFTEI ALEXANDRA RALUCA 

 

 

                ÎNTOCMIT, 

  Ing. RADEANU GHEORGHE 
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ANEXA NR. 2 

La contractul 

     Nr ________ Din _________________ 

 

 

CAIET DE SARCINI 
ce trebuie respectat de catre beneficiar la exploatarea masei lemnoase 

 

1. Exploatarea masei lemnoase din partizile adjudecate prin licitatie poate incepe numai 

dupa autorizarea şi predarea efectiva a acestora pe teren. Predarea se face de seful 

ocolului silvic sau un imputernicit al acestuia, in prezenta padurarului titular de canton. 

Din partea firmei, la predare trebuie sa asiste o persoana imputernicita special pentru 

preluarea masei lemnoase care constituie obiectul contractului. Predarea parchetelor se 

face pe postaţe. Postatele tehnologice de exploatare vor fi clar delimitate si materializate 

pe teren cu ciocanul de marcat patrat si cu vopsea de culoare alba. Numarul  transelor 

din esalonare – anexa nr.1 la contract trebuie sa corespunda cu numarul postatelor 

tehnologice de lucru ale parchetului. 

2. In vederea protejarii regenerarii naturale si a arborilor nemarcati, evitarii degradarii 

solului, valorificarii integrale a masei lemnoase, beneficiarul este obligat sa respecte 

urmatoarele: 

 

I. Durata maxima de recoltare si colectare 
B. In zonele de deal si munte 

 

Volum parchet Durata maxima de recoltare si colectare 

• Luni –_______________________________________ 

Taieri cu restrictie                             Taieri fara restrictie 

a. sub       500 mc 

b. intre   501   -  1.000 mc 

c. intre 1.001 – 3.500 mc 

d. peste 3.501 mc 

3,0                                                     4,0 

4,0                                                     5,5 

5,5                                                     6,5 

6,5                                                     7,0 

 

II. Epocile si termenele de taiere si scoatere a materialului lemnos din paduri 
 

Nr.  

Crt. 

Tratamentul si felul taierii Perioada permisa la recoltare si colectare 

1. Codru cu taieri succesive  

a. taieri preparatorii(inaintea anului de fructificatie)  tot  anul 

b. taieri de insamintare in anul de    15.09 – 15.04 

fructificatie 

c. taieri de dezvoltare si taieri definitive 

• deal si cimpie      15.09 – 15.04 
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• munte       15.09 – 30.04 

2. Codru cu taieri progresive 

a. cvercinee si amestecuri de diverse foioase 

.     taieri de insamintare in afara anului de fructificatie    tot  anul                                       

• taieri de insamintare in anul de fructificatie  15.09 – 15.04 

• taieri de punere în lumină si largire a ochiurilor,  

precum si racordare a acestora    15.09 – 15.04 

b. rasinoase si amestecuri de rasinoase cu foioase 

• taieri de insamintare      tot  anul 

• taieri de punere în lumină a ochiurilor,  

precum si  de racordare a acestora   15.09 – 30.04 

3. Codru cu taieri gradinarite si taieri de transformare spre gradinarit şi tăieri de conservare 

a. arborete cu semintis sub 25% din suprafata parchetului  tot  anul 

b  in arborete cu semintis peste 25% din suprafata parchetului 15.09 – 30.04 

4.  Codru cu taiere rasa     tot  anul 

5.  Cring simplu cu taiere de jos    15.09 – 31.03  

6.  Cring simplu cu taiere in scaun   15.09 – 31.03 

7.  Cring simplu la rachitarii    01.10 – 15.03 

8.  Cring simplu in cazanire     15.09 -  31.03 

9.  Taieri de ingrijire in paduri tinere   

a. curatiri in foioase      tot  anul 

b. curatiri de rasinoase     01.08 – 30.04 

c. rarituri     

• La gorunete, stejarete si sleauri   tot anul  

• In zavoaie si plantatii de plopi euramericani  tot anul 

• In fag si rasinoase     tot  anul 

10.  Taieri de produse accidentale si taieri de         tot anul 

              igiena 

11.Taieri de substituire si taieri de refacere 

a. cind se urmareste regenerarea partiala din  

lastari sau semintisul existent     15.09 – 31.03 

b. cind pădurea se  regenereaza artificial   tot anul 

  

N O T A 

Termenele prevazute sunt maxime si pot fi limitate de catre administratorul fondului forestier in 

functie de evolutia vegetatiei forestiere si situatia concreta din teren. 

 

III. Reguli silvice de exploatare 

 

a. Doborirea arborilor marcati se face in afara ochiurilor cu semintis, evitindu-se 

deprecierea si vatamarea semintisului, a arborilor nemarcati care ramin pe picior. Pe 

pante cu inclinare mai mare de 10 grade, doborirea se face cu virful la deal sau pe curba 

de nivel, tinindu-se seama de directia indicata de tehnologia scoaterii si utililajul folosit 

pentru aceasta operatie. In conditiile desfasurarii normale a procesului de exploatare, 
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pierderile mai mari de 8 respectiv12% din suprafata semintisului, in functie de taiere, 

prevazute de procesul verbal de predare a parchetului, constituie prejudiciu imputabil. 

b. Taierea arborilor se face astfel incit sa ramina marca la cioata, iar inaltimea cioatei, 

masurata in partea de amonte, sa nu  depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia. 

c. Se interzice taierea arborilor nemarcati . 

d. Se interzice depozitarea de materiale lemnoase in albiile pîraielor si vailor in locuri 

expuse viiturilor. 

e. In arboretele de rasinoase se cojesc cioatele, in intregime la molid si pin, iar la brad si 

celelalte specii de rasinoase prin curelare. 

f. Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de 

exploatare aprobata si materializate pe teren cu ocazia predarii. . 

g. In perioadele cu precipitatii abundente, cu solul imbibat de apa, se interzice colectarea 

masei lemnoase cu tractorul, pentru a se preveni degradarea solului. 

h. Protejarea arborilor nemarcati de pe linga caile de scos si apropiat se face cu lungoane, 

tarusi, mansoane de craci si alte mijloace. 

i. Scoaterea din parchet sau din postata de lucru, după caz, la terminarea exploatarii a 

intregii mase lemnoase valorificabile si stringerea resturilor de exploatare 

nevalorificabile (craci si virfuri sub 6 cm grosime, zoburi, lemn putregaios, etc.) in 

gramezi mici, in afara ochiurilor de semintis, de preferinta pe cioatele arborilor taiati, in 

asa fel incit sa se poata vedea marca. 

j. Se interzice lasarea in parchete sau in postatele tehnologice, la expirarea termenului de 

exploatare prevazut in autorizatie, de arbori marcati si netaiati, de masa lemnoasa 

doborita sau fasonata, precum si de gramezi de craci si de masa lemnoasa raspindita de-

a lungul drumurilor si vailor pe care s-a transportat lemnul din parchet. 

k. Nivelarea cailor de scos – apropiat folosite la colectarea lemnului dupa terminarea 

lucrarilor. 

l. Respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor pe intreaga durata a 

exploatarii parchetului. 

m. Se vor respecta Normele Specifice de Securitate a Muncii pentru Exploatari si 

Transporturi Forestiere, toata durata desfasurarii lucrarilor de exploatare. 

 

Dotarea cu instalatii de transport si scos – apropiat a parchetului 
 

Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare si cai de acces, etc) se face cu ocazia 

intocmirii documentatiei de exploatare si se aproba de seful ocolului silvic, tinindu-se seama de 

posibilitatile de exploatare a lemnului, precum si de interesele generale de gospodarire ale padurii 

(executarea taierilor de ingrijire, recoltarea fructelor de padure, gospodarirea vinatului, etc) 

Dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport al masei lemnoase, agentul economic 

care a executat lucrarile este obligat sa dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile 

anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu exceptia celor acceptate de ocol sa ramina pe 

teren, in interesul gospodariei silvice. 

 

Organizarea activitatii in parchet 

 

Beneficiarul este obligat: 

• Sa introduca in raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare 

aprobata de ocol; 
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• Sa foloseasca pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzatoare 

lucrarilor ce se executa; 

Orice eveniment in activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) ramine in excusivitate 

in raspunderea beneficiarului. 

 

Alte obligatii 

 

1. Pentru parchetele primite in exploatare, titularii lor raspund pe toata durata exploatarii, 

de la primire pana la predare, pentru daunele cauzate fondului forestier. 

2. In scopul asigurarii fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor legate de eventualele 

prejudicii cauzate de activitatea de exploatare, titularii autorizatiei de exploatare, vor 

constitui la dispozitia furnizorului, o garantie de 5% din valoarea masei lemnoase 

contractate, conform art.27 din contract. 

3. Cind transportul lemnului este conditionat de trecerea prin terenuri apartinind altor 

propietari, acestia vor fi despagubiti de catre persoana fizica sau juridica care executa 

exploatarea masei lemnoase. Despagubirea se va stabili prin intelegere intre parti. In caz 

de dezacord, despagubirea se va stabili de catre o comisie formata din reprezentanti ai 

RPLP Maierus R.A. si ai administratiei publice locale sau prin justitie. Pina la 

pronuntarea unei sentinte judecatoresti definitive, transportul lemnului nu poate fi 

impiedicat daca s-a depus pe seama propietarului de teren despagubirea stabilita de 

comisia prevazuta mai sus. 

4. Prezentul caiet de sarcini se completeaza cu prevederile Ordinului nr.1540/2011, 

modificat si completata de Ordinul nr. 487/2021 privitor la termenele, modalitatile si 

perioadele de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia forestiera din afara 

fondului forestier national, Codului silvic si Legii privind respectarea normelor de 

protectia muncii. 

5. Este interzisa tararea sau depozitarea lemnului pe platforma drumurilor forestiere. In 

perioadele cu precipitatii abundente, ori in cazul in care platforma drumurilor auto 

prezinta un grad inaintat de degradare, se interzice transportul auto. 

6. Sortimentele rezultate din exploatarea masei lemnoase se depoziteaza in platforma 

primara, special amenajata in acest scop, conform tehnologiei aprobate de RPLP 

Maierus R.A.. Se interzice cu desavirsire sa se efectueze operatii de târâre sau 

semitârare a materialului lemnos pe drumul auto forestier. In caz contrar, beneficiarul se 

obliga sa suporte pagubele cauzate. Deasemenea, se interzice depozitarea lemnului de-a 

lungul drumurilor forestiere, ci numai pe suprafata destinata platformei primare, stabilita 

cu ocazia predarii parchetului. 

 

Dispozitii finale 

 

 Odata cu primirea sub semnatura a prezentului caiet de sarcini, beneficiarul 

confirma ca a luat la cunostinta de obligatiile ce ii revin privind exploatarea masei 

lemnoase. 

 

FURNIZOR BENEFICIAR 

DIRECTOR-SEF OCOL,  
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ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Anexa la Contractul  nr…...... din ......................... 

 

PARTILE  

1. R.P.L.P MAIERUS R.A. cu sediul in Com. Maierus, str. N.Balcescu nr. 2,  avand numar 

de ordine in Registrul Comertului J08/942/2012, CUI RO 30350806, e-mail: 

contact@rplpmaierus.ro  reprezentată legal prin dl. ing. BORDAS Florin Mihai, în calitate 

de Director-Sef ocol, numită în continuare ,,Furnizorul'' 

    si 

2. S.C…………………………..……………………, persoana juridica cu sediul social in 

……………………………….,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………….., 

CUI…………………, reprezentată legal prin.........................., in calitate de Client/ 

Subcontractor/ Furnizor/ Colaborator/ Partener, etc, denumita in continuare ,,Client/ 

Beneficiar/ Subantreprenor/ Colaborator’’ 

 Operatorul si Clientul/Beneficiarul/Subantreprenorul/Colaboratorul vor fi denumite in 

continuare ,,Partea’’ si ,,Partile’’ 

 

AVAND IN VEDERE FAPUL CA: 

(A) Intre parti a fost incheiat un contract comercial, 

(B) Partile doresc sa incheie un acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care sa 

stabilieasca  drepturile si obligatiile partilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal, in conformitate atat cu prevederile legislatiei in vigoare privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal, cat si cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceeace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 

privind libera circulatie a acestor date. 

Intre Parti a intervenit prezentul Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit in 

continuare ,,Acordul’’), in urmatoarele conditii: 

 

1. OBIECTUL ACORDULUI 

 

1.1. Partile vor prelucra datele cu caracter personal numai in  scopurile prevazute la cap. 3 si 

doar in conformitate cu instructiunile transmise de fiecare Parte,  

1.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Parti se poate face prin oricare din 

modalitatile prevazute de lege, cum ar fi dar fara a se limita la:  

• colectare,  

• stocare,  

• consultare,  

• utilizare,  

• divulgare,  

• restrictionare,  
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• stergere,  

• distrugere, etc. 

 

2. DURATA ACORDULUI 

2.1. Prezentul Acord intra in vigoare la data semnarii si  este valabil pe intreaga durata a 

Contractului de Prestari Servicii/ de Lucrari/ de Antrepriza, cu mentiunea ca orice  drepturi 

si obligatii ale Partilor nascute anterior incetarii prezentului Acord vor continua sa isi 

produca efectele. 

 

3. SCOPUL SI DURATA PRELUCRARII, TIPUL DE DATE CU CARACTER 

PERSONAL PRELUCRATE SI CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE 

3.1. Scopul general al prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Furnizor sau 

Client/Beneficiar/Subantreprenor/Colaborator este reprezentat de executarea Contractului 

de Prestari Servicii/ de Lucrari etc incheiat intre Parti si de necesitatea conformarii 

obligatiilor legale ale partilor contractante.. 

3.2. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate sunt:  

• Numele, prenumele si/sau datele de indentificare (CUI, sediu etc) ale clientilor si 

furnizorilor Operatorului 

• Cont bancar 

• adresa de email,  

• numarul de telefon,  

• serie si numar CI,  

• semnatura si orice alte date necesare executarii Contractului de Prestari Servicii/ de 

Lucrari etc 

3.3. Categoriile de persoane vizate de prelucrare sunt reprezentate de asociatii, administratorii, 

clientii si furnizorii Furnizorului  precum si orice alte persoane care intra in contact cu 

Furnizorul si ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate in scopul executarii unui 

Contract de Prestari Servicii/ de Lucrari etc.. 

 

4. OBLIGATIILE FURNIZORULUI SI PERSOANEI IMPUTERNICITE 

4.1. Atat Furnizorul cat si Clientul/Beneficiarul/Subantreprenorul/Colaboratorul nu vor prelucra 

datele cu caracter personal in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul Acord, in 

conformitate cu instructiunile documentate ale legislatiei in vigoare.  

4.2. Fiecare Parte se va asigura ca nu va dezvalui datele cu caracter personal  niciunei alte 

persoane,  cu exceptia informatiilor dezvaluite propriului personal, necesare indeplinirii 

obligatiilor instituite prin contract sau prin prezentul Acord si se va asigura ca personalul 

propriu este subiectul unor obligatii de confidentialitate. 

4.3. Fiecare Parte va adopta masuri tehnice organizatorice adecvate necesare pentru securitatea 

prelucrarii datelor cu caracter  personal, incluzand printre altele, dupa caz : 
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• Pseudonimizarea si criptarea datelor cu caracter personal; 

• Capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea, disponibilitatea si rezistenta 

continua ale sistemelor si serviciilor de prelucrare; 

• Capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal si accesul la 

acestea in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica; 

• Un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor 

tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii. 

4.4. Tinand seama de caracterul  prelucrarii si de informatiile aflate la dispozitia lor, Partile, sunt 

obligate sa respecte obligatiile lor prevazute in legislatia aplicabila protectiei datelor cu 

caracter personal cu privire la: 

• Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal;     

• Notificarea  autoritatii de supraveghere si a persoanei vizate in cazul incalcarii 

securitatii datelor cu caracter  personal; 

• Efectuarea unei evaluari de impact asupra protectiei datelor. In cazul in care 

rezultatul evaluarii de impact indica un risc ridicat pentru drepturile si libertatiile 

persoanelor vizate,   

se va apela la consultarea prealabila a Autoritatii Nationale de Supraveghere a 

Datelor cu Caracter Personal; 

4.5. La alegerea Partilor, acestea vor sterge sau isi vor returna toate datele cu caracter personal 

dupa incetarea serviciilor legate de prelucrare si vor sterge copiile existente cu exceptia 

cazului in care legislatia aplicabila prevede obligatia de stocare a datelor cu caracter 

personal. 

4.6. Clientul/Beneficiarul/Subantreprenorul/Colaboratorul va pune la dispozitia Furnizorului 

toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatilor prevazute in prezentul 

Acord si in legislatia aplicabila protectiei datelor cu caracter personal, in termen de 1 (una) 

zi de la solicitarea acestora de catre Furnizor. 

4.7. Furnizorul va pune la dispozitia Clientului/ Beneficiarului/ Subantreprenorului/ 

Colaboratorului toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatilor 

prevazute in prezentul Acord si in legislatia aplicabila protectiei datelor cu caracter 

personal, in termen de 1 (una) zi de la solicitarea acestora de catre 

Client/Beneficiar/Subantreprenor/Colaborator. 

4.8. Fiecare Parte se va informa reciproc in cazul in care considera ca oricare dintre actiuni 

incalca prevederile legislatiei si regulamentelor privind protectia datelor cu caracter 

personal. 

4.9. Fiecare parte se va instiinta reciproc, fara intarzieri nejustificate, in termen de maximum 24 

de ore de la producere, despre orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal. 

4.10. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate in baza prezentului Acord nu vor fi 

transferate unui stat care nu face parte din Spatiul Economic European fara acordul scris 

prealabil al Partii respective. In cazul in care datele cu caracter personal care sunt prelucrate 

in baza prezentului Acord sunt transferate dintr-un stat aflat in Spatiul Economic European 
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unui stat din afara Spatiului Economic European, Partile se vor asigura ca datele cu caracter 

personal sunt protejate adecvat. Pentru a realiza acest lucru, Partile se vor baza, daca nu se 

convine altfel, pe clauzele standard aprobate de Uniunea Europeana pentru transferul 

datelor cu caracter personal. 

4.11. Incepand cu data de 25 mai 2018, Partile vor tine o evidenta a activitatilor de prelucrare a 

datelor cu caracter personal in legatura cu prezentul Acord, daca este necesar conform 

dispozitilor legale aplicabile in materia datelor cu caracter personal. Fiecare parte va pune 

aceasta evidenta a activitatilor de prelucrare la dispozitia celeilalte Parti sau oricarui auditor 

desemnat de acesta si/sau autoritatii de supraveghere, la cererea acestora. 

4.12. Partile vor respecta prevederile si regulamentele aplicabile in materia protectiei datelor cu 

caracter personal. 

4.13.  

 

5. CONFIDENTIALITATE 

5.1. Fiecare Parte recunoaste faptul ca pe parcursul executarii prezentului Acord si a 

Contractului de Prestari Servicii/ de Lucrari etc, o Parte (,,Partea destinatara’’) poate afla 

informatii confidentiale care sunt dezvaluite de cealalta Parte (,,Partea care divulga’’), 

informatii care fie sunt desemnate drept private si/sau confidentiale,  fie sunt considerate in 

mod rezonabil ca informatii confidentiale prin natura lor sau prin natura imprejurarilor in 

care sunt dezvaluite. 

5.2. Partea destinatara este obligata sa pastreze confidentialitatea si sa protejeze informatiile 

confidentiale atat pe durata Acordului, cat si ulterior. Partea destinatara nu va dezvalui 

informatiile confidentiale nici unei terte persone si nu le va folosi in alt scop decat cel 

prevazut in prezentul Acord. Partea destinatara va proteja informatiile confidentiale in 

aceeasi masura in care isi pastreaza propriile informatii confidentiale. 

5.3. Partile convin ca inainte ca angajatii si/sau Subcontractorii lor sa aiba acces la orice 

informatii confidentiale, fiecare angajat si/sau Subcontractor va fi de acord sa fie obligat sa 

respecte un angajament de confidentialitate asemanator conditiilor prevazute in prezentul 

Acord. Fiecare parte si angajatii si/sau Subcontractorii sai vor continua sa fie tinuti de 

confidentialitatea tuturor informatiilor confidentiale si dupa incetarea prezentului Acord. 

5.4. In cazul in care Partii destinatare i se solicita sa dezvaluie orice informatie confidentiala 

apartinand Partii care le divulga, la cererea unei instante sau printr-o decizie a unei autoritati 

de reglementare, Partea destinatara, in masura in care ii este permis, va notifica in scris de 

indata Partea care divulga.  

Partea destinatara va dezvalui doar informatiile confidentiale care ii sunt solicitate in mod 

legal. 

5.5. In termen de 2 (doua) zile lucratoare de la  

a) data incetarii ori data expirarii duratei prezentului acord sau  

b) data cererii prealabile a Partii care divulga informatiile, Partea destinatara va 

distruge sau va returna Parti care divulga informatiile (la alegerea sa) toate 
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informatiile confidentiale si va elimina toate copiile si urmele acestora din orice 

locatie de stocare si/sau support media. 

 

6. RASPUNDERE, LIMITARI 

6.1. Raspunderea fiecarei Parti va putea fi angajata in conditiile stabilite de legislatia in vigoare. 

6.2. Niciuna dintre Parti nu va raspunde pentru prejudicii, precum pierderea veniturilor, 

pierderea profitului, beneficiului nerealizat, pretentiile tertelor persoane, etc. 

 

7. INCETAREA ACORDULUI 

7.1. Prezentul acord inceteaza la data incetarii Contractului de Prestari Servicii/ de Lucrari etc. 

7.2. Prevederile articolelor 5 si 6 din prezentul Acord se vor aplica si dupa incetarea acestuia. 

 

8. DISPOZITII DIVERSE 

8.1. Prezentul Acord constituie intelegerea dintre Parti inlocuind toate acordurile si intelegerile 

anterioare, fie ele scrise sau orale, cu privire la acelasi obiect care inca produc efecte intre 

Parti. 

8.2. Orice modificari aduse la prezentul Acord vor fi interpretate astfel incat sa fie valabile si sa 

isi produca efectele prevazute in legilatia aplicabila 

 

 

9.  LEGEA APLICABILA SI JURISDICTIE 

9.1. Legea aplicabila prezentului Acord este legea romana. 

9.2. Instantele din Romania vor avea jurisdictie conform dispozitilor dreptului comun. 

Incercarile de solutionare amiabila a litigiilor nu vor impiedica Partile sa se adreseze 

instantele competente. 

 

Redactat in 2 (doua) exemplare originale, cate una pentru fiecare parte. 
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