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CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 

MASA LEMNOASA FASONATA 

Nr._____din ______________ 

 

PARŢILE CONTRACTANTE: 

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

Maierus, str. N. Balcescu nr.2, Jud. Brasov, cod fiscal RO30350806, J08/942/2012, tel.0268284906, 

cont virament RO07MIRO0000308763940101 descis la PROCREDIT BANK Sucursala Brasov, 

reprezentata prin Director-Sef Ocol - Ing. Bordas Florin Mihai, in calitate de FURNIZOR; 

si 

• _____________________________cu sediul in __________________________________, 

tel. ___________, J______________, cod fiscal __________, Cont ____________________________ 

deschis la _______________ sucursala _______________, reprezentata prin  ___________________, 

in calitate de BENEFICIAR, 

  

Au încheiat prezentul contract, în baza procesului verbal de licitatie nr. __________, în 

următoarele condiţii: 

 

            Cap.I. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

Art.1. Vânzătorul va livra şi cumpărătorul va primi produsele în calităţile şi dimensiunile 

prevăzute de STAS-urile în vigoare, în cantităţile următoare: 

Proprietar Sortimentul Partida Depozit Volum brut mc 

     

 

Cap.II. TERMENUL CONTARCTULUI: 

Art.2. Termenul de derulare a contractului este pe perioada ____________-____________. 

 

Cap.III. PREŢUL ŞI VALOAREA CONTRACTULUI:         

Art.3. Preţul a fost stabilit pe bază de licitatie astfel: 
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Proprietar Sortimentul Partida Depozit 

Volum 

Brut  

mc 

Coaja 

mc 

Volum 

Net 

Preţ 

începere 

lei/mc/net 

Pret 

adjud. 

lei/mc 

coaja 

Preţ de 

adjud. 

lei/mc/net 

          

TOTAL       

Preţurile se înteleg adloco la drum auto forestier, fără T.V.A. 

Garanţia de contractare este de _________ lei, achitata cu OP.  

Art.4. Valoarea contractului este de ___________ lei, fara T.V.A. 

 

Cap.IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ: 

Art.5. Plata contravalorii materialului lemnos care face obiectul prezentului contract se va 

efectua cu fila CEC, ordin de plata, bilet la ordin sau numerar pentru valori pana la 5.000 lei la 

R.P.L.P. MAIERUS R.A.. 

 R.P.L.P. MAIERUS R.A. va emite factura, imediat ce beneficiarul a asigurat plata contravalorii 

materialului lemnos ce face obiectul prezentului contract si care urmeaza a fi ridicat. 

 Încasarea de către furnizor de la beneficiar a contravalorii materialului lemnos se efectuează în 

termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii facturii. 

 În sensul prezentului contract, prin plata se întelege depunerea filei CEC, biletului la ordin sau 

a ordinului de plată, iar prin încasare se înţelege intrarea efectiva a sumei menţionate în instrumentul 

de plata, în contul furnizorului. 

 Garanţia de contractare achitata conform art.25, pct.7, lit.d) din HG nr.715/2017, modificată și 

completată de HG nr. 55/2019 reprezintă contravaloare masă lemnoasă. 

Cap.V. RECEPŢIA: 

Art.6. Recepţia cantitativă, calitativă şi dimensională se face de către cumpărător sau delegat 

împuternicit în acest scop în punctul de depozitare. 

 Art.7. Vânzătorul va emite avizele de însotire în trei exemplare, din care: 

• un exemplar însoţeşte transportul şi rămâne la cumpărător ; 

• două exemplare confirmate de cumpărător, care rămân la vânzător . 

Art.8. În avizul de însoţire obligatoriu se va înscrie specificaţia şi cubajul pentru fiecare piesă 

în parte, precum şi numărul de bucăţi încărcate (în cazul lemnului de lucru), aceasta pentru a se elimina 

orice posibilitate de constatare a unor diferenţe ulterior recepţiei . 

Art 9. Livrarea materialului lemnos se va face numai dupa incasarea  de către beneficiar  a 

contravalorii sale si pe baza de dispozitie de livrare emisa de catre R.P.L.P. Maierus R.A. 
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Cap.VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 

            Art.10. Vânzătorul se obligă să asigure şi să vândă cantităţile contractate. 

Art.11. Cumpărătorul se obligă să ridice cantităţile contractate până la data de _____________. 

Art.12. În vederea respectării prevederilor Hotârârii Guvernului nr. 1373/2008 cu modificarile 

ulterioare privind reglementarea furnizarii şi transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile 

publice din România, respectiv Legea nr. 84/2019, persoanele juridice care au adjudecat masa 

lemnoasă la licitaţie, sunt obligate să folosească pentru transportul masei lemnoase, vehicule dotate cu 

instalaţii de cântărire şi emitere a tichetului de cântar. 

 

Cap.VII. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ: 

Art.13. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, 

părţile datorează despăgubiri conform prevederilor legale . 

Art.14. În situaţia nerespectării obligaţiilor asumate, parţile datorează despăgubiri. 

Deasemenea, pentru nerespectarea acestor obligaţii părţile datorează următoarele penalităţi. 

a. În sarcina vânzătorului 

Pentru întârzierea punerii la dispoziţie a materialului lemnos, penalităţi de 0,1% pentru fiecare 

zi de întârziere calculata la valoarea materialului lemnos nepus la dispoziţie. 

b.În sarcina cumpărătorului 

-Pentru neridicarea materialului lemnos în termenul  prevăzut, penalităţi de 0,1% pentru fiecare 

zi de întarziere calculată la valoarea materialului lemnos neridicat în termenul prevăzut în contract. 

-Pentru neîncasarea facturilor emise de furnizor în termenul legal de 10 zile calendaristice de la 

emitere, penalităţi de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea sumei neîncasate în 

termen. 

-În situaţia în care din vina cumpărătorului acesta nu ridică întreaga cantitate de material 

lemnos în termenul stabilit, vânzătorul este exonerat de răspundere în ceea ce priveşte realizarea fizica 

şi valorica a contractului, iar cumpărătorul pierde garanţia de contractare. În acest caz furnizorul va 

rezilia contractul în mod unilateral, iar masa lemnoasă neridicată de cumpărător rămâne la dispoziţia 

furnizorului. 

Art.15. Forţa majora apără de răspundere partea care invoca condiţiile prevăzute de lege. 

Cazurile de forţă majoră vor fi anunţate în scris de cumpărător în termen de 5 zile de la producere la 

R.P.L.P. MAIERUS R.A., cu viza primăriei din zonă, situaţie în care se va reanaliza termenul de 

ridicare a materialului lemnos 
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CAP. VIII. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: 

Art.16. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, 

privind protecția datelor cu caracter personal. 

Art.17. 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. 

Art.18. 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.19. 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 

● 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 
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● 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 

 

Cap.VIII. LITIGII 

Art.20. Litigiile de orice fel, ce decurg din executarea prezentului contract, care nu se pot 

soluţiona pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti competente din punct de vedere 

material și teritorial. 

 

Cap.IX. DISPOZIŢII FINALE 

            Art.21. De executarea contractului, sub aspectul respectării clauzelor raspunde contabilul, şef 

responsabilul cu producţia şi gestionarul materialului lemnos. 

 Art.22. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului comercial. 

Încheiat astăzi __________ în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

           FURNIZOR                                BENEFICIAR 

DIRECTOR-SEF OCOL                                                           ______________________________                          

Ing. Bordas Florin Mihai 

                                                                 

CONTABIL SEF                      

Ec. Iorga Marius Ioan 

 

VIZAT C.F.P. 

Ec. Rapeanu Radu Stefan 

 

AVIZARE JURIDICA 

Cj. Doroftei Alexandra Raluca 

INTOCMIT 

Ing. Dragoi Radu Constantin 
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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 ,,Operatorul'' 

    si 

2. _____________________________cu sediul in __________________________________, tel. 

___________, J______________, cod fiscal __________, Cont 

____________________________ deschis la _______________ sucursala _______________, 

reprezentata 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,  

• stergere,  
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• 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 Operator 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 Operatorului precum si orice alte persoane care intra in contact cu 

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

Contract de Prestari Servicii/ de Lucrari etc. 

 

4. OBLIGATIILE OPERATORULUI SI PERSOANEI IMPUTERNICITE 

4.1. Atat Operatorul 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 : 

• 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. 
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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 Operatorului 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 Operator. 

4.7. Operatorul 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 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. 
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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 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. 

 

 



 

 

REGIA PUBLICĂ LOCALĂ A PĂDURILOR MĂIERUŞ R.A. 

Măieruş, str. N. Bălcescu, nr. 2, jud. Braşov, cod.507120 

J8/942/2012, CUI RO 30350806 Tel/Fax 0268284906 

 

 
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. 

 

          ______________________________     R.P.L.P. MAIERUS R.A. 


