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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
DE EXPLOATARE FORESTIERA MASA LEMNOASA
NR. ______ din ___________
Preambul
În temeiul :
1. Legii nr. 98/ 2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, actualizata;
2. Hotararii nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;
3. Legii nr. 101/2016 privind remediile şi caile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achizitie publică, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de
servicii, precum si pentru organizarea şi functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
4. Legea nr.46/2008 – Codul Silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu
modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor nr.1106/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor
economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de
exploatare forestieră, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordinul Ministerului Ministerului si Padurilor nr.1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului
privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a
arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificarile si completarile ulterioare;8
8. H.G. nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor 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 a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce
revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificarile si completarile
ulterioare;
7. OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr.319/2006 a sanatatii si securitatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile
ulterioare si Ordinul M.A.P.P.M. nr.1654/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire si stingere a
incendiilor in fondul forestier;
10. Cuantificarea masei lemnoase prevazuta in actele de punere in valoare pentru partizile aflate in
licitatie este realizata in conformitate cu normele tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinata
exploatarii, aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr.1651/31.12.2000;
11. Orice alte dispozitii legale incidente, intrate in vigoare pe perioada de derulare a raporturilor
contractuale stabilite intre regie si operatorii economici/grupurile de operatori economici adjudecatari ai
contractelor serviciilor silvice de exploatare forestiera.
S-a incheiat prezentul contract de prestari servicii de exploatare forestiera intre:
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PARTILE CONTRACTANTE:
REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR MAIERUS R.A., cu sediul in Maierus, str. N.
Balcescu, nr.2, Jud. Brasov, tel/fax: 0268284906, cont virament RO07MIRO0000308763940101 deschis la
Procredit Bank - sucursala Brasov, reprezentata prin ing. Florin Mihai Bordas – Director-Sef Ocol, in
calitate de ACHIZITOR,
si
________________________________ cu sediul in ______________________inmatriculare
_________, cod fiscal _________________, reprezentata prin ______________________ – administrator,
cont virament _________________________, in calitate de PRESTATOR;
2. DEFINIŢII
- În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - activităţi a căror prestare face obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare
a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat
forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
In baza Raportului procedurii de licitatie nr. ____/__________, la licitatia cu nr.
________________ partile au convenit la incheierea urmatorului contract.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Efectuarea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase pe picior din partida nr. ____, UP __, u.a.
_____cu un volum brut de ______m.c. (____ m.c. net), cu un tarif de _______ lei/m.c, la R.P.L.P.
MAIERUS R.A., proprietar Comuna _____________, urmand a executa urmatoarele operatiuni:
- recoltarea masei lemnoase;
- fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri;
- curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011;
- sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform stasurilor in vigoare si
specificatiei urmatoare:
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P _____
SORTIMENT
RAS

Volum comerciabil m.c.
FAG GO/ST
DT
DM

TOTAL

Lemn rotund cu diam.>=24cm
Lemn mina, bile, manele
Lemn foc (m.c.)
Lemn foc (m.st.)
TOTAL
2. DURATA CONTRACTULUI
Pentru lucrarile prevazute la art.1.1., termenul este conform autorizatiilor eliberate de R.P.L.P.
Maierus R.A. si graficul de esalonare din anexa nr.1 la prezentul contract.
3. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
3.1 - Documentele contractului sunt (cel puţin):
a) caietul de sarcini;
b) oferta financiară;
c) propunere tehnica;
d) autorizatia de exploatare nr.____/____________;
e) graficului de eşalonare;
f) garantia de participare;
g) garanţia de bună execuţie;
h) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.
i) contractele încheiate de prestator cu subcontractanții
j) acordul de asociere, dacă este cazul;
4. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI
4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentul contract în perioada/perioadele
convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate de standardele şi/sau performanţele prevăzute de
prevederile legale.
4.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele conform prevederilor
legale.
4.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat initial de
achizitor.
4.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele
folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel
de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
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4.5. Prestatorul se obligă sa respecte graficul de eșalonare la tăiere a parchetelor, respectând necesitatea de
a recolta cu prioritate produsele accidentale și de igienă, precum și respectarea epocilor de restricție și
durata de exploatare stabilite prin instrucțiunile aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540/2011 cu modificările
si completările ulterioare.
4.6. Prestatorul se obligă sa preia de la achizitor actele de punere în valoare care fac obiectul contractului și
să verifice calitatea lor pâna la autorizarea parchetelor pentru exploatare din punct de vedere cantitativ
(diametre si înalțimi), destinate exploatării, conform instrucțiunilor în vigoare.
Dacă în urma verificarilor lucrarea de evaluare a masei lemnoase nu se încadreaza în toleranțele
admise prin instrucțiunile în vigoare, se vor modifica și prevederile prezentului contract referitoare la
volumul de masa lemnoasa de exploatat, respectiv la valoarea contractului, calculată în baza pretului
unitar (lei/m.c.) la care s-a adjudecat partida (obiectul) în cauză.
Verificarea masei lemnoase pe picior, precum și constatările efectuate se consemnează într-un
proces verbal, iar modificările fată de prevederile inițiale ale actelor de punere în valoare a masei lemnoase
sunt însusite de ambele părți și fac obiectul unui act adițional la prezentul contract.
Actele de punere în valoare pentru care nu se fac obiecțiuni pâna la autorizarea parchetelor se
consideră corect întocmite și sunt definitiv acceptate.
4.7. Prestatorul se obligă sa ridice de la ocoalele silvice autorizațiile de exploatare la termenele
stabilite prin graficul de eșalonare la tăiere a parchetelor. Pentru neridicarea autorizației de exploatare a
partizii (partizilor) în 15 zile calendaristice de la termenul prevazut în eșalonarea la tăiere – Anexă la
contract, achizitorul reziliază unilateral contractul, iar prestatorul pierde garanția de bună execuţie.
4.8. Prestatorul se obligă să pună la dispoziția organelor de control ale achizitorului, autorizația de
exploatare, procesul verbal de predare a parchetului, evidențele gestionare privind recepțiile masei
lemnoase, actul de constatare în cazul parchetelor nereprimite în termen.
4.9. Prestatorul a luat notă de normele de prevenire si combatere a incendiilor în paduri si normele de
protecție a muncii si se obligă să aducă la îndeplinire măsurile stabilite prin această normă. Se obligă,
deasemenea, să participe cu întregul său personal aflat în parchet la acțiunea de combatere a unor incendii
ce ar putea izbucni în vecinatatea parchetului. Prestatorul a luat notă de condițiile de accesibilitate ale
parchetului, de starea drumurilor forestiere și a celorlalte căi de scos și se obligă ca pe durata
desfășurării procesului de exploatare, conform autorizației de exploatare, să nu ridice nici o pretenție în
legatură cu starea lor. Nu se includ și situațiile de forță majoră care apar pe durata exploatării ca urmare a
calamităților (inundații, prăbușiri, alunecări, avalanșe etc.).
4.10. Să respecte regulile silvice de exploatare conform Instructiunilor aprobate prin O.M.M.P.
nr.1540/2011 cu modificările și completările ulterioare. În vederea protejării regenerării naturale si a
arborilor nemarcați, evitării degradării solului, protejării biodiversității, prestatorul este obligat să respecte
următoarele reguli:
4.10.1 REGULI SILVICE DE EXPLOATARE:
4.10.1.1. In cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie
prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințisului ca urmare a desfășurarii normale a procesului de
exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul verbal de predare a
parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% in cazul tăierilor
definitive sau de racordare.Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute mai
4

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
CONT: RO07MIRO0000308763940101
sus, se calculează conform prevederilor legale privind modalitațile de evaluare a pagubelor produse
vegetației forestiere.
Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate și pe taluzurile drumurilor de tractor
executate, R.P.L.P. MAIERUS R.A. efectuează, după caz, lucrări de împaduriri până la realizarea stării de
masiv, retezarea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din garantia de bună
execuție depusă de prestator, pe baza de deviz;
4.10.1.2. Tăierea arborilor se face cât mai de jos, astfel încât înalțimea cioatei, masurată în partea de
amonte, să nu depașească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii mai groși de 30 cm să nu
depășească 10 cm;
4.10.1.3. Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad si celelalte specii de rașinoase, prin
curelare;
4.10.1.4. In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare
aprobate de ocol și aflate în stare corespunzatoare de funcționare;
4.10.1.5. Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele stabilite prin tehnologia de exploatare
aprobată, materializate pe teren cu ocazia predării parchetului. Nu se permite târârea sau semitârârea
lemnului pe drumul auto forestier ;
4.10.1.6. In perioadele de înghet-dezghet sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului
auto forestier este îmbibată cu apa, se interzice transportul de orice fel;
4.10.1.7. Arborii nemarcați de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejati obligatoriu împotriva
vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, țăruși si manșoane;
4.10.1.8. Se vor amplasa lungoane pe marginea căilor de scos apropiat, atât pentru siguranța transportului
cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea arborilor în afara căilor de scos apropiat
(prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
4.10.1.9. Se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere;
4.10.1.10. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele
de exploatare, regulile de exploatare, regulile de protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a
incendiilor;
4.10.1.11. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele
autorizate prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren;
4.10.1.12. Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă
şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;
4.10.1.13. Depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt
expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile;
4.10.1.14. Lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate cu tractor, nu va depăşi 12 metri, daca nu
sunt alte prevederi;
4.10.1.15. In perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei,
pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi transportul
aluviunilor în aval;
4.10.1.16. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a
se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere;
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4.10.1.17. Pentru absorbția scurgerilor accidentale de combustibil sau lubrifianți, fiecare utilaj pentru scos
apropiat va fi dotat cu extinctor, săculet sau cutie cu rumeguș/nisip;
4.10.1.18. In situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate prin
împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare;
se va întrerupe imediat activitatea utilajului si se va trece la remediarea completa a defecțiunilor;
4.10.1.19. Alimentarea utilajelor cu combustibili sau lubrifianti, se va face în locuri special amenajate;
4.10.1.20. Prestatorul va raspunde ca în parchet și zona limitrofă acestuia, colectarea deseurilor de orice tip
sa se facă în tomberoane sau containere etanșe, care se vor evacua și depozita, cu respectarea legislației
specifice in vigoare;
4.10.1.21. In cazul precipitatiilor abundente sau a altor factori meteorologici perturbatori, se vor sista
lucrările de exploatare și se vor iniția demersurile pentru încheierea de procese verbale de constatare,
conform prevederilor Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011;
4.10.1.22. La intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă
asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere din părţile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea
apelor şi evitarea acumulărilor de aluviuni pe drum;
4.10.1.23. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se
colmatează cu aluviuni;
4.10.1.24. In zona parchetului prestatorul are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la
reprimire să predea drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării;
4.10.1.25. In cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul masei lemnoase are obligaţia de a efectua
remedieri pentru a-l aduce la starea iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar R.P.L.P.
MAIERUS R.A. va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite în sarcina prestatorului (garanția de
bună execuție);
4.10.1.26. La terminarea exploatării, curațarea parchetului și a suprafeței afectate de produse accidentale,
de resturi de exploatare – crăci cu diametrul sub 6 cm, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios – se face de
catre prestator;
4.10.1.27. La tăierile rase în arboretele de rașinoase și în substituiri – refaceri, precum și la toate tăierile
fără restricții urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri (martoane) cu o
lățime maximă de 1,0 – 2,0 m, întrerupte din 20 in 20 m cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu
distanța între șiruri pe curba de nivel de 15 – 20 m;
4.10.1.28. La tăierile de produse principale cu restricții și la cele accidentale cu regenerare naturală
declansată resturile de exploatare se strâng de preferința pe cioate, în gramezi cât mai înalte în afara
ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
4.10.1.29. In parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție
din jurul orașelor și stațiunilor sau în cele situate lângă drumurile naționale și județene resturile de
exploatare se strâng în gramezi ordonate;
4.10.1.30. La terminarea exploatării parchetului se interzice lăsarea de resturi de exploatare pe potecile si
cărările de interes turistic, pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
4.10.1.31. Nivelarea căilor de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului după terminarea lucrărilor;
4.10.1.32. La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând inclusiv vegetația forestieră de mici
dimensiuni, al carei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;
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4.10.1.33. Exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor, excepție
facând arborii însemnati cu litera ‘’M‘’- lemn mort, arbori care nu fac obiectul exploatării, care se predau
pe teren și se vor înscrie în procesul verbal de predare spre exploatare, urmând ca la finele lucrării să se
preia pe bază de inventar și să fie menționați în procesul verbal de reprimire. În cazul arborilor pe picior,
însemnați cu litera ‘’M‘’- lemn mort, se va stabilii și materializa pe teren o zonă de siguranță din punct de
vedere al S.S.M., zonă în care se va interzice deplasarea;
4.10.1.34. Exploatarea masei lemnoase se face astfel încat sa se evite degradarea solului;
4.10.1.35. Doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru
a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi de arbori
nemarcați;
4.10.1.36. La tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scosul
lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau îngheţat si prin semitârâre sau
suspendare în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este îngheţat;
4.10.1.37. Lemnul subțire se exploatează concomitent cu cel gros;
4.10.1.38. Corhanitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile
necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când
solul este acoperit cu zăpadă sau este înghetat;
4.10.1.39. Operatorii economici atestați pentru lucrări de exploatări forestiere vor urmări să înlocuiasca
tehnologiile de colectare a lemnului prin târâre și semitârâre cu cele prin suspendare sau semisuspendare.
4.10.1.40. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată
pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încat prin scoaterea acestora să se evite
degradarea solului, arborilor și semințișului;
4.10.1.41. Prestatorul este obligat să organizeze exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor
prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de exploatare;
4.10.1.42. In cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau
prestatorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi
reţinute din garanţia de bună execuție constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului;
4.10.1.43. In situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului
de sarcini, acestea vor fi remediate de către prestator. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de
remedieri sau reparaţii se va suporta de către prestator, aplicându-se şi amenzile conform legii. Achizitorul
este în drept de a sista exploatarea unui parchet, şi(sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în
situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului, caietului de sarcini sau a legislației
aferente în vigoare;
4.10.1.44. Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată, achizitorul este în drept să rezilieze
contractul şi să aplice celelalte reglementări legale;
4.10.1.45. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operatiunilor de secționat, manipulat,
stivuit, incarcat, etc., se stabilește împreuna cu prestatorul, marimea acestora fiind de până la 500 mp
pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maximum 1000 mp în cazurile în care nu
sunt instalații de transport permanente;
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4.10.1.46. Suprafețele menționate mai sus se cuprind în autorizația de exploatare și în procesul verbal de
predare- primire și se reprimesc în cel mult 30 zile de la reprimirea parchetului. Depașirea
termenului de 30 zile se sancționeaza ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.
4.10.1.47. Se vor lua masuri de protejare a zonelor importante din punct de vedere al biodiversității,
evidențiate pe schița parchetului si menționate în procesul verbal de predare spre exploatare.
SE INTERZICE CU DESĂVÂRŞIRE:
4.10.1.48. Menținerea în pădure a lemnului de rașinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie
– 01 octombrie. Se exceptează de la aceasta regulă lemnul de rașinoase antrenat în procesul tehnologic de
exploatare, dar nu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;
4.10.1.49. Tăierea arborilor nemarcați;
4.10.1.50. Depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
4.10.1.51. Lăsarea în parchete și în suprafețele afectate de produse accidentale, la expirarea termenului de
exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiati, de lemn rotund de lucru ori de foc
fasonat, răspandit pe suprafața parchetelor și a suprafețelor afectate de produse accidentale, de-a lungul
vailor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul;
4.10.1.52. Aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană – varianta arbori întregi, cu excepția
cazurilor în care scos-apropiatul se realizeaza cu funiculare sau suspendat;
4.10.1.53. Se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare,
crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile
de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
4.10.1.54. Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate ca atare în
teren;
4.10.1.55. Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
4.10.1.56. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci când
solul este îmbibat cu apă, prestatorul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe
baza proceselor verbale de constatare întocmite şi însuşite de ocolul silvic;
4.10.1.57. Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se instalează
podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheaţă;
4.10.1.58. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede,
în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.;
4.10.1.59. Colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;
4.10.1.60. Circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe
drumuri ogaşe mai mari de 10 cm;
4.10.1.61. Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit.
Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru, şi
se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să
întretină drumurile pe perioada folosirii lor, iar la reprimire sa sa le predea la starea tehnică initială (cea de
la începerea exploatării);
4.10.1.62. Spalarea utilajelor in albia cursurilor de apă;
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4.11.2. DOTAREA PARCHETULUI CU INSTALAȚII DE SCOS – APROPIAT ȘI TRANSPORT:
Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, căi de acces,etc) și amplasarea lor în teren
se face de comun acord de prestator cu ocolul silvic, tinându-se seama de:
4.11.2.1. Posibilitățile de exploatare a lemnului, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii
(executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc);
4.11.2.2. Amplasarea drumurilor de tractor se va face astfel încat traseele acestora să evite zonele care
impun un volum mare de lucrări, necesare pentru construirea si amenajarea acestora;
4.11.2.3. Se va evita amplasarea drumurilor de tractor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o
distanță mai mica de 10 m de acestea;
4.11.2.4. Drumurile de tractor folosite la scos – apropiatul lemnului în zonele de deal și munte se vor
amplasa evitându-se afectarea zonelor cu semințiș viabil;
4.11.2.5. Drumurile de tractor se vor amplasa evitându-se zonele mlaștinoase, zonele cu stâncării și orice
alte zone cu ecosisteme fragile, identificate și specificate de reprezentanții R.P.L.P. MAIERUS R.A.
4.11.2.6. Lațimea platformei se realizeaza de maximum 4 m, luându-se masuri de consolidare si de
stabilizare a taluzurilor;
4.11.2.7. Proiectarea curbelor se va face cu o rază suficient de mare (min .12m), astfel încât să nu se
prejudicieze arborii din lungul traseului sau în caz contrar se va limita prin proiectul tehnologic lungimea
maximă la care se vor secționa trunchiurile arborilor la cioată;
4.11.2.8. Se va evita traversarea cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul
traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
4.11.2.9. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea
instalarea de tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de lemn;
4.11.2.10. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se
va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de
R.P.L.P. MAIERUS R.A.;
4.11.2.11. Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către R.P.L.P. MAIERUS R.A.,
mărimea acestora fiind de până la 500 m.p. pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente
şi de maxim 1000 m.p. în cazul când nu sunt instalaţii de scos permanente;
4.11.2.12. Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cel putin cu var sau
vopsea, prin aplicarea pe arborii limitrofi a semnului ‘’T’’;
4.11.2.13. Construirea drumurilor de tractor pe versanți se realizează numai dacă panta este de până la 25
grade, fără a afecta stabilitatea versanților;
4.11.2.14. In cazul instalării de funiculare lațimea culoarului la nivelul sarcinii va fi de maximum 4 m la
funicularele cu doua carucioare și de 6 m la cele cu un singur carucior ; punctele de încarcare și descarcare
se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș, arborii folositi pentru ancorare nu se elaghează și se
protejează prin manșoane, iar arborii suport se pun în valoare odată cu traseul funicularului;
4.11.2.15. Se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de
apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă;
4.11.2.16. Proiectarea acestor instalații rămâne în sarcina prestatorului urmând ca execuția lor sa se facă cu
aprobarea R.P.L.P. MAIERUS R.A. După terminarea lucrărilor de exploatare, prestatorul este obligat să
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dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc) cu
excepția celor acceptate de R.P.L.P. MAIERUS R.A. sa ramâna pe teren, în interesul gospodăririi silvice;
4.11.2.17. Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau
repară de către prestator în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile
să fie nivelate şi reparate;
4.11.2.18. Suprafeţele din instalaţii, rampele etc., cuprinse în autorizaţia de exploatare, se reprimesc
o dată cu parchetul;
4.11.3. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII IN PARCHET:
4.11.3.1. Prestatorul este direct răspunzător de organizarea activității de exploatare, sens în care, răspunde
de orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc).
Prestatorul este obligat:
4.11.3.2. Să introduca pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare,
aprobată de R.P.L.P. MAIERUS R.A.;
4.11.3.3. Să foloseasca pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzatoare lucrărilor ce se
execută;
4.11.3.4. Să nu foloseasca utilaje cu senile la scos -apropiatul lemnului;
4.11.3.5. Să respecte normele de sănătate și securitate a muncii prevazute de legislatia în vigoare;
4.11.3.6. Să ia toate masurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției
focarelor de infestare a lemnului si pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale,
platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în padure;
4.11.3.7. Să intervina la stingerea lor cu utilajele proprii si personalul muncitor existent și să
anunțe achizitorul;
În cazul în care prestatorul refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din padurile în care
au parchete în exploatare, R.P.L.P. MAIERUS R.A. face propunerea de retragere a atestatului de
exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.
4.11.4. PROTECTIA MUNCII:
În acest sens prestatorul are următoarele obligaţii:
4.11.4.1. Intocmeşte autorizaţia din punct de vedere al protecţiei muncii şi documentaţia de stabilire a
măsurilor de protecţie a muncii pentru lucrările specificate în contract. În această documentaţie se
vor soluţiona toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de
exploatare a masei lemnoase;
4.11.4.2. Ia masuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregatirea si organizarea
parchetului de exploatare, lucrările de recoltare a lemnului şi colectare a masei lemnoase în conformitate cu
prevederile din instrucţiunile proprii elaborate de catre prestator;
4.11.4.3. Asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit corespunzator, din
punct de vedere al securitaţii şi sănătatii în muncă;
4.11.4.4. Instructajul general, la locul de muncă şi periodic se va efectua de către prestator, sau de persoane
desemnate de prestator (care au calificarea necesară) şi va fi consemnat în fişe individuale;
4.11.4.5. Conducătorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei lucrări înainte de
verificarea dotarii cu echipament individual corespunzator de protecție, iar lucrătorii au obligația de a purta
echipamentul. Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calității de securitate;
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4.11.4.6. Pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care să
corespundă din punct de vedere tehnic, activităților ce la va executa, pe toata durata derularii contractului;
4.11.4.7. Atunci când mai multe unităţi îşi desfăşoară activităţile concomitent în aceiaşi unitate de
producţie, unitate amenajistică, prestatorul va încheia convenţii scrise cu fiecare participant la procesul de
producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;
4.11.4.8. Prestatorul are obligaţia de a semnaliza corespunzător din punct de vedere al securităţii şi sănătaţii
în muncă, punctul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea. Deasemeni are obligaţia de a dota punctele de
lucru cu truse medicale;
4.11.4.9. Transportul la locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliul al salariatilor intră în sarcina
prestatorului;
4.11.4.10. Prestatorul care are sediul social în alt judeţ are obligatia de a înstiinţa în scris, I.T.M ... cu
privire la activitatea desfăşurată şi durata lucrărilor pe care le execută în raza judeţului ......;
4.11.4.11. In cazul producerii de incidente, accidente, prestatorul va anunţa conform prevederilor din Legea
nr. 319/2006 Inspectoratul Teritorial de Munca .... despre producerea lor.
Toate accidentele care se produc din vina prestatorului se vor reține în sarcina sa și vor fi
înregistrate de către acesta.
4.11.5. ALTE OBLIGAȚII:
4.11.5.1. Inainte de începerea lucrărilor de exploatare şi obligatoriu la ridicarea autorizaţiei, prestatorul va
prezenta la R.P.L.P. MAIERUS R.A. documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia
de exploatare, respectarea condiţiilor ce se impun pe linie P.S.I., S.S.M. şi mediu, pentru recoltarea şi
scosul lemnului din pădure, care se aprobă de şeful de ocol;
4.11.5.2. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea
funicularelor şi a atelajelor, acolo unde condiţiile existente permit acest lucru;
4.11.5.3. La predarea parchetelor schiţa parchetului completată cu traseele de drum existente şi propuse,
platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de
predare;
4.11.5.4. In perioadele de îngheț-dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma
drumului auto forestier este îmbibata cu apă, se interzice transportul de orice fel pe el;
4.11.5.5. Prestatorul este obligat să pună la dispoziția achizitorului și instituțiilor cu atribuții de control al
regimului silvic, la solicitarea acestora, cazierul tehnic, în vederea consemnării informațiilor solicitate de
formular;
4.11.5.6. Prestatorul este obligat sa mentina într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou
pus la dispozitie de Achizitor, pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului
(ocolul silvic, numarul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia,
numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), cu respectarea strictă a prevederilor Instrucțiunilor
aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificările si completările ulterioare. Panoul va fi menținut pe
toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare;
4.11.5.7. Răspunderea privind respectarea normelor S.S.M. si P.S.I., pe raza parchetului, revine
prestatorului;
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4.11.5.8. In cazul în care se aduc prejudicii solului, prestatorul are obligaţia de a efectua remedieri pentru
a-l aduce la starea iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar R.P.L.P. MAIERUS R.A. va
efectua aceste remedieri cu fonduri din garanția de buna executie;
La reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în
pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în
grămezi mici cu aspect ordonat;
4.12. Prestatorul răspunde de realizarea cantitativă a masei lemnoase din partizile ce fac obiectul
contractului în toleranțele actelor de punere în valoare, conform normelor tehnice și de realizarea
sortimentelor dimensionale prevazute, cu respectarea condițiilor din STAS si a pierderilor și consumurilor
tehnologice. Această raspundere se aplică doar în condițiile în care achizitorul constată sustrageri de
material lemnos de către prestator si în cazul deprecierii voite a sortimentelor superioare în sortimente
inferioare calitativ;
4.13. Să execute lucrarile de exploatare forestieră în asa fel încât sa evite producerea de prejudicii
arboretului și arborilor ce nu fac obiectul contractului și să respecte cu strictețe prevederile din Caietul de
sarcini, tehnologia de exploatare și căile de colectare și transport stabilite prin autorizația de exploatare;
4.14. Dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vatamați arbori care nu erau destinați exploatării se
vor aplica prevederile Instrucțiunilor aprobate prin O.M.M.P. nr. 1540/2011;
4.15. Este interzisă tăierea arborilor nemarcați sau scoaterea acestora din pământ pe cuprinsul suprafețelor
predate spre exploatare. În condițiile în care se produc astfel de tăieri se vor aplica prevederile Legii
nr.171/2010 sau a Legii nr.46/2008 cu modificările și completarile ulterioare, dupa caz, prejudiciul
calculându-se conform legii. Prejudiciul astfel creat pe durata cât parchetele sunt predate prestatorului spre
exploatare cade în sarcina acestuia și se va recupera cu prioritate de la prestator și din sumele aflate la
dispozitia achizitorului (garanții la alte partizi care se reprimesc, plăți în avans la alte contracte), cu
notificarea prealabilă a prestatorului. Achizitorul își rezervă dreptul de a sesiza Comisia de atestare a
agentilor economici în activitatea de exploatare forestiera, în vederea anulării sau retragerii atestatului
prestatorului, dupa caz.
5. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI
5.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate;
5.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit;
5.3. Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de
către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale;
5.4. Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute
convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul onorează factura,
prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel termen de 2 zile lucrătoare;
5.5. Sa intocmească graficul de exploatare a parchetelor, cantitativ si valoric – anexa nr.1 la contract.
5.6. Sa pună la dispoziția prestatorului actele de punere in valoare care fac obiectul contractului în scopul
verificării acestora;
5.7. Sa aprobe, prin șeful de ocol, tehnologia de exploatare, instalatiile, mijloacele de scos apropiat și
traseele corespunzatoare stabilite prin proiectele de exploatare întocmite de achizitor, inclusiv
împarțirea parchetelor în postate;
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5.8. Sa autorizeze parchetele spre exploatare, prin seful de ocol, dupa ce acesta a aprobat tehnologia de
exploatare, instalațiile de scos-apropiat și traseele corespunzatoare.
Autorizarea se poate face cu cel mult 30 de zile înainte de începerea activității de
exploatare pentru pregatirea parchetului și în condițiile respectării graficului de esalonare la tăiere a
parchetelor, în conditiile Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011 cu modificările și
completările ulterioare. Predarea parchetului se face delegatului împuternicit al prestatorului, care va
raspunde de respectarea regulilor silvice, pe bază de proces verbal de predare – primire, întocmit în doua
exemplare. Acest proces verbal de predare - primire constituie document gestionar, prestatorul
răspunzând de orice prejudiciu produs în perioada exploatării, respectiv până la predarea către achizitor a
parchetului;
5.9. Odată cu predarea parchetului se vor identifica si marca pe teren limitele parchetului, suprafețele cu
semințiș și în raport cu aceste suprafețe și de condițiile de relief se vor marca și amplasa în teren, traseele
pentru instalațiile și mijloacele de scos-apropiat;
5.10. Să controleze cel puțin de doua ori fiecare parchet aflat în exploatare cu scopul de a preveni sau de a
depista abaterile de la regulile de exploatare conform reglementărilor în vigoare;
Pentru abaterile constatate achizitorul este în drept, prin reprezentanții săi legali, să aplice amenzi celor
vinovați, conform legii, sa rezilieze unilateral contractul cu pierderea garanției de bună execuție și să
întocmească documentația corespunzătoare de evaluare a pagubelor în vederea recuperării lor.
5.11. Sa reprimeasca parchetele la termenele stabilite prin autorizațiile de exploatare în
prezența împuternicitului prestatorului pe bază de proces verbal de reprimire întocmit în două exemplare,
numai dacă din aceste parchete a fost recoltată si colectată integral masa lemnoasă, parchetele s-au curațat
de craci, iar instalațiile de scos – apropiat dezafectate si drumurile de colectare cu vitele sau tractorul
nivelate. Dupa încheierea acestui act întreaga raspundere privind situația din teren revine personalului
silvic care a efectuat reprimirea parchetului;
În cazul în care aceste condiții nu au fost îndeplinite prestatorul împreuna cu achizitorul vor face
constatari în teren privind cantitatea de masa lemnoasă marcată aflată pe picior și în fazele proceselor
tehnologice, suprafata pe care, dupa caz, nu s-a facut curațirea de crăci, instalațiile rămase nedezafectate și
lungimea drumurilor de colectare cu vitele sau tractorul pe care nu s-au realizat lucrarile de nivelare. În
asemenea cazuri, pentru lichidarea parchetelor si aducerea acestuia în stare de a fi reprimit de achizitor,
prestatorul îsi poate continua activitatea în afara termenului de exploatare, cu respectarea perioadelor de
restricție, în condițiile plații de penalități conform contractului;
5.12. Să rețină din garanția de buna execuție depusă de prestator valoarea pagubelor produse în timpul
recoltării și colectării masei lemnoase, precum și penalitățile aplicate.
6. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR
6.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute în mod corespunzator
obligaţiile asumate prin contract, acesta are obligaţia de a plăti achizitorului:
6.1.1. - Penalităţi de 0,03 % pe zi calendaristică pentru întârzierea exploatării masei lemnoase peste
termenele prevăzute în autorizaţia de exploatare, calculate la valoarea prestaţiei aferente masei lemnoase
neevacuate de pe suprafaţa parchetului, la partizile a căror termen de exploatare expiră în cursul anului;
aceste penalităţi nu se calculează în perioadele de restricţii la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de
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forţă majoră, sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului
conform prevederilor Instrucțiunilor aprobate prin OMMP nr. 1540/2011;
6.1.2. - Penalităţi de 0,1 % pe zi calendaristică calculate la valoarea devizului de execuţie întocmit de
R.P.L.P. MAIERUS R.A. pentru suprafaţa parchetului necurăţată de resturi de exploatare, constatată la data
expirării termenului de exploatare;
6.1.3. - Pentru masa lemnoasă pe picior şi în faze, eşalonată şi neexploatată până la data de 31 decembrie se
aplică o singură dată, o penalitate unică de 5% calculată la valoarea prestaţiei aferente masei lemnoase
neevacuate de pe suprafaţa parchetului la finele anului. Această penalitate nu se calculează în perioadele de
restricţii la exploatarea masei lemnoase sau a cazurilor de forţă majoră, sau în alte situaţii obiective care nu
permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului conform prevederilor Instrucțiunilor aprobate prin
OMMP nr. 1540/2011;
6.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,03% din plata
neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor;
6.3 - Simpla împlinire a termenelor stabilite prin prezentul contract pentru executarea obligaţiilor oricărei
părţi are valoarea punerii de drept în întarziere a părţii care nu şi-a executat obligaţia în interiorul
respectivului termen, fără a fi necesară efectuarea vreunei alte formalități şi fără emiterea unei notificări în
acest sens;
Clauze specifice
7. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
7.1. (1) Garantia de buna executie a lucrarilor de exploatare se constituie prin retineri succesive din sumele
datorate pentru facturi partiale si ramane la dispozitia R.P.L.P. MAIERUS R.A. pana la reprimirea
parchetelor pentru a fi folosita in cazul in care se aduc prejudicii fondului forestier (reprezentând şi
cauţiunea prevazuta la art.66 alin.(1) din Codul silvic si art.15 alin.(3) din Instrucțiunilor aprobate prin
OMMP nr. 1540/2011 cu modicările și completările ulterioare), în cuantum de _______ lei (5% din
valoarea fără TVA a contractului), pentru perioada de valabilitate a contractului;
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;
(3) Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în
executarea prezentului contract, constând în degradarea solului, a drumurilor forestiere, si a malurilor
apelor, distrugerea semințisului utilizabil, precum și a arborilor nedestinați exploatarii, peste limitele
admise de normele tehnice, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina
prestatorului. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanţiei de
bună execuţie, prestatorul este obligat să-l despăgubescă pe achizitor integral şi întocmai;
(4) Contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată
de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel nu trebuie
să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent, fără TVA.
7.2. Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită autorizația de exploatare
numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;
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7.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în limita prejudiciului
creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate
prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are
obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate;
7.4. Restituirea garanţiei de bună execuţie se face în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către
prestator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea data
pretenţii asupra ei;
7.5. Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare numai după ce prestatorul a facut dovada
constituirii garanției de bună execuție;
7.6. (1) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor contractate, precum
şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) prestatorul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei
de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare
de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire;
(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada
de prelungire a termenului de executie şi până la semnarea procesului verbal de recepţie finală.
8. MODALITĂȚI DE PLATĂ
Plata contravalorii prestației se va face lunar, pe baza facturilor emise de prestator
corespunzătoare cantității de masa lemnoasa recepționată în platforma primară pe baza procesului verbal
de recepție parțială /finală a serviciilor de exploatare forestieră. Plata se va face în termen de 30 zile de la
data facturării.
9. RECEPȚIA MATERIALULUI LEMNOS
9.1. Lemnul de lucru rotund se va sorta de prestator în lemn de lucru si lemn de foc și/sau sortimente
industriale, conform specificațiilor date de R.P.L.P. MAIERUS R.A. (în concordanță cu capacitatea
mijloacelor de transport);
9.2. Recepția sortimentelor de lemn de lucru realizate, a lemnului de foc și/sau sortimente industriale
se va face p e r i o d i c , conform procesului verbal de recepție parțială/finală a serviciilor de exploatare
forestieră, care va sta la baza emiterii facturii de catre prestator.
Dupa recepționarea materialul lemnos, acesta trece pe baza notei de recepție și constatare de diferențe
(NRCD) în gestiunea persoanei delegată de R.P.L.P. MAIERUS R.A. pentru a gestiona masa lemnoasă
din partida respectivă;
9.3. În urma fiecarei recepții se va întocmi procesul verbal de receptie partială/finală a serviciilor de
exploatare forestieră pentru sortimentele recepționate;
9.4. Circulația materialelor lemnoase pe drumurile forestiere și drumurile publice, atât cu ocazia livrării,
cât și cu ocazia transportului la depozitul ocolului silvic se va face cu documente de proveniență emise
de R.P.L.P. MAIERUS R.A.
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10. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
10.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor conform graficului de eșalonare la
exploatare a masei lemnoase;
(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate
achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului;
şi
b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului;
10.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi
terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi.
(2) În cazul în care:
i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau
ii) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de
către prestator, îndreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
sau a oricarei faze a acestora, atunci parțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și
vor semna un act adițional;
10.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are
obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare
asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional;
10.4. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice
întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.
11. ÎNCETAREA, REZILIEREA ŞI DENUNŢAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI
11.1. Prezentul contract de prestare va înceta de drept :
a) prin ajungerea la termen;
b) ca urmare a apariţiei oricărei incapacităţi legale dovedite care să împiedice executarea
contractului.
Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau
a instanţei de judecată.
11.2. Prezentul contract de prestare poate înceta şi în următoarele cazuri:
a) prin acordul părţilor;
b) dacă în termen 30 de zile de la data eșalonării la tăiere a masei lemnoase, prestatorul nu a
demarat prestarea serviciilor în cauză;
c) dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă de 90 de zile de la semnarea sa de către părţi;
11.3. Achizitorul poate rezilia contractul de prestare cu efecte depline (de jure) după acordarea unui
preaviz de 10 zile prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi
sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:
a) prestatorul nu prestează serviciile conform prevederilor prezentului contract;
b) prestatorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 10 zile notificării emise de către achizitor
care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor din prezentul
contract care afectează executarea corespunzătoare şi la timp a prestării serviciilor;
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c) prestatorul refuză să ducă la îndeplinire comenzile sau instrucţiunile emise de către achizitor;
d) după semnarea contractului, prestatorul cesionează drepturile sale din contractul de servicii sau
subcontractează fără a avea acordul prealabil al achizitorului;
e) prestatorul declară că nu-şi poate îndeplini obligaţiile contractuale;
f) după semnarea contractului, prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu
exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
g) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre definitivă cu privire la constituirea unui grup
infracţional organizat, infracţiuni de corupţie, infracţiuni împotriva intereselor financiare ale
Uniunii Europene, acte de terorism, spălarea banilor, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile
și fraudă în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995;
h) prestatorul nu respectă obligaţiile referitoare la confidenţialitate, protecţia datelor cu caracter
personal şi a măsurilor privind securitatea (în cazul în care prestarea se execută într-un perimetru
unde se aplică măsuri de securitate în virtutea unor dispoziţii legale privind apărarea ţării şi
securităţii naţionale;
i) prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia
sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele;
j) prestatorul nu execută sau execută în mod necorespunzător orice altă obligaţie prevăzută în
prezentul contract;
k) prestatorul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunţate de judecătorul-sindic;
l) prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în conformitate cu dispozițiile art.7. În cazul în
care prestatorul nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la
semnarea contractului de ambele părți, achizitorul va reține garanția de participare, începând cu cea
de-a șasea zi lucrătoare prestatorul se obligă să plătească penalități în cuantumul prevăzut la
art.6.1.1. calculate la valoarea totală a contractului până la constituirea garanției, sau, după caz,
până la rezilierea contractului.
m) pentru neridicarea autorizației de exploatare a partizii (partizilor) în 15 zile calendaristice de la
termenul prevazut în eșalonarea la tăiere – Anexă la contract, iar prestatorul pierde garanția de
bună execuţie.
- Cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. f şi g ale articolului de mai sus, achizitorul va înştiinţa prestatorul
în legătură cu motivul rezilierii şi va comunica acestuia sancţiunile prevăzute. Prestatorul este invitat să
prezinte observaţiile sale cu privire la sancţiunile notificate.
- Rezilierea contractului nu constituie un obstacol în exercitarea dreptului achizitorului de a acţiona
prestatorul, civil sau penal.
11.4. Înştiinţarea privind rezilierea contractului:
11.4.1. Decizia de reziliere face obiectul unei înştiinţări pe care achizitorul are obligaţia de a o transmite
prestatorului.
11.4.2. Înştiinţarea deciziei de reziliere din motivele prevăzute la art. 17.3. include:
a. Sumele ce urmează a fi debitate prestatorului (avans, decontări parţiale, finale, valoarea
stabilită prin contract, pentru eventuale aprobări/verificări ale mijloacelor de prestare
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încredinţate, după caz valoarea de înlocuire a acestora în caz de distrugere, suma
penalităţilor datorate, alte sume fixate prin contract);
b. Sumele ce urmează a fi achitate prestatorului, (valoarea obligațiilor executate şi recepţionate
inclusiv a penalităţilor de întârziere datorate după caz, valoarea eventualelor prestaţii
executate la cererea achizitorului precum depozitarea de bunuri);
11.4.3. În oricare din situaţii, penalităţile de întârziere se calculează până la data efectivă a rezilierii;
11.4.4. Achizitorul, prin reprezentantul său – responsabilul de contract, va certifica valoarea produselor
livrate şi toate sumele cuvenite prestatorului, la data rezilierii;
11.4.5. Dacă achizitorul reziliază contractul de prestare, va fi îndreptăţit să recupereze de la prestator fără a
renunţa la celelalte despăgubiri la care este îndreptăţit potrivit prevederilor contractului, orice pierdere sau
prejudiciu suferit;
11.5. În termen de 30 de zile după momentul rezilierii, achizitorul va certifica valoarea serviciilor prestate
şi toate sumele cuvenite prestatorului la data rezilierii;
11.6. În urma unui preaviz de 30 de zile acordat achizitorului, prestatorul poate rezilia prezentul contract
dacă achizitorul:
a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către prestatorul a sumelor datorate acestuia în baza oricărei
certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut în prezentul contract;
b) suspendă derularea prestărilor sau a oricărei părţi a acestora pentru mai mult de 6 luni pentru
motive nespecificate în prezentul contract sau independente de culpa prestatorului;
11.7. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al prestatorului dobândit anterior acesteia
în temeiul prezentului contract;
11.8. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului
autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în
conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un
contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în situaţia in care contractul nu ar fi
trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă
din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene.
12. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
12.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în oferta
financiară, anexă la prezentul contract;
12.2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează;
12.3. Prin excepție de la prevederile art.12.2. preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict
necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, în cazul în care au
loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;
13. MODIFICAREA CONTRACTULUI
13.1. Contractul poate fi modificat, fără organizarea unei noi licitatii,
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a) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i) devine necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor servicii suplimentare care nu au fost
incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
(ii) schimbarea contractantului este imposibilă;
(iii) orice majorare a preţului contractului reprezentând valoarea produselor/serviciilor/lucrărilor
suplimentare nu va depăşi 50% din valoarea contractului iniţial;
b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate contractantă care
acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă;
(ii) modificarea nu afectează caracterul general al contractului;
(iii) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
iniţial;
13.2. Orice modificare a contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât
în cazul prevăzut la alineatul anterior se realizează prin organizarea unei noi licitatii, în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare la acea dată.
14. SUBCONTRACTANTI
14.1. (1) Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a prezenta
achizitorului partea din contract care face obiectul subcontractării și de a încheia contracte cu
subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
(2) Contractele nr………/…………………….………., încheiate între prestator și subcontractantul
…………………………………, constituie anexa nr…… la prezentul contract;
(3)Valoarea prestațiilor care fac obiectul subcontractării este de ………………………………….;
(4) Subcontractorii își vor exprima în momentul încheierii contractului de achiziție publică sau la
momentul introducerii acestora în contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți de autoritatea contractantă.
14.2. (1) Prestatorul are obligaţia cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice
numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea
contractului de achiziţie publică;
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora se constituie în anexe la contract;
14.3. (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul,
dispozițiile prevăzute la art.14.1(1)-(4) nu diminuează răspundererea acestuia;
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa
din contract;
14.4. Subcontractantul are obligația de a notifica achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute
la art.14.2 pe durata contractului;
14.5. Prestatorul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție
publică, cu conditia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului
14.6. În situația prevăzută la art.14.5, prestatorul va transmite achizitorului informațiile prevăzute la
art.14.2 în vederea obținerii acordului achizitorului privind acceptarea noilor subcontactanți implicați în
executarea contractului;
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14.7. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după semnarea contractului,
aceștia transmit certificate și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de
excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contract;
14.8. Înlocuirea subcontractanţilor de către contractant în perioada de implementare a contractului se
realizează doar cu acordul achizitorului.

15 CESIUNEA
15.1. In prezentul contract de achizitie publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest
contract, obligațiile născute ramânând în sarcina parților contractante, astfel cum au fost stipulate și
asumate inițial;
15.2. Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea serviciilor prestate, în condiţiile
prevăzute de dispoziţiile Codului Civil;
15.3. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al achizitorului care datorează
prestatorului sumele reprezentând contravaloarea serviciilor recepționate;
15.4. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea şi notificarea unei cesiuni în
condiţiile art. 14, pct. 14.2.
16. CONFLICTUL DE INTERESE
Prestatorul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziție
publică, persoane fizice și juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor
depuse în cadrul procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de
la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii contractului.
17. FORŢA MAJORĂ
17.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă;
17.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează;
17.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia;
17.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor;
17.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei
acesteia în maximum 15 zile de la încetare;
17.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din
părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
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18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
18.1. Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea
contractului;
18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în
mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele
judecătoreşti de la sediul achizitorului.
19. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
Limba care guvernează contractul este limba română.
20. COMUNICĂRI
20.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie
transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
20.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.
21. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Prezentul contract a fost închieiat astăzi, data de __________ în două exemplare originale,
din care unul pentru achizitor și unul pentru prestator.
ACHIZITOR,
Director-Sef Ocol,
Ing. BORDAS Florin Mihai

PRESTATOR,
_____________________

Contabil sef
Ec. IORGA Marius Ioan
Vizat C.F.P.
Ec. RAPEANU Radu Stefan
Comp. Juridic
Jr. DOROFTEI Raluca Alexandra
Resp. Derulare Contract,
Ing. DOGARU Gabriel Nicolae
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ANEXA 1 la ctr.______/____________

GRAFIC PRIVIND ESALONAREA LA EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE
CARE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI NR. _____/___________
Proprietar:

____________________

I. Date generale privind partida:
PARTIDA

OCOLUL SILVIC

U.P.

u.a.

1

2

3

4

NATURA
PRODUSULUI
5

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

II. Esalonare la exploatare:
Postata/transa

Perioada (luna)

Volumul
brut -mc-

1
2
3
.....
Total

ACHIZITOR
R.P.L.P. MAIERUS R.A.
DIRECTOR - SEF OCOL

PRESTATOR
S.C. ______________________
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VOLUM
BRUT(mc)
6

