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OCOLUL SILVIC RĂŞINARI R.A. 
Str. Octavian Goga, nr. 1687, Răşinari, jud. Sibiu, tel. 0269 557779 
e-mail: office@osrasinarira.ro, http://www.osrasinarira.ro  

 
 

CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE  
MASĂ LEMNOASĂ FASONATA 

                                                            Nr.  _______     din ____________ 
 
 
 
         CAP.I. PĂRŢI CONTRACTANTE 
 

1. Ocolul Silvic Răşinari R.A., cu sediul în loc.Răşinari, str.Octavian Goga, nr. 1687, jud. 
Sibiu, tel/fax 0269 557779, cont virament IBAN R011RZBR0000060005294261, deschis la 
Raiffeisen Bank şi R014RNCB0227036053370001 deschis la BCR,  înregistrat la Registrul 
Comerţului sub nr. J/32/1313 din 2004, cod fiscal RO 16727448, reprezentat prin director ing. Creţu 
Adrian, în calitate de vânzător  

şi 
2. S.C. ______________ SRL, cu sediul în localitatea ___________, strada ___________, 

numărul _____, bloc , scara , ap , judeţul _____, cont virament  
_______________________________ deschis la banca  __________, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub numărul ________________, cod fiscal  _____________, reprezentată prin  
_________________________, în calitate de cumpărător, au încheiat următorul contract. 
 
          CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

Obiectul contractului îl constituie vânzarea - cumpărarea de masă lemnoasă  fasonata din 
platforma  situata in Rasinari, ___________, în volum  de _______ mc adjudecată de cumpărător la 
licitaţia din data de 24/06/2014, dupa cum urmeaza: 

Specificatii lot Cantitatea (mc) Pret unitar (lei/mc) 

LOT __________________   
 

                                          
CAP.III.VALOAREA MASEI LEMNOASE 

               
3. Preţul masei lemnoase este cel rezultat din licitaţie. 
4. Preţul adjudecat  nu cuprinde TVA. 

            5. Acest preţ nu poate fi modificat. 
6. Valoarea totală a contractului este de __________ lei, fără TVA. 

 
 
          CAP.IV. TERMENE SI CONDIŢII DE  LIVRARE  
 

7. Termenele de livrare  sunt de la __________ la ________________.  
              8. Masa lemnoasa va fi livrata fasonata  din platforma situata in Rasinari, ______________. 
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         CAP.V. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 
 

       9. Facturarea masei lemnoase se face  pe masura livrarii masei lemnoase. Plata masei lemnoase 
se va efectua anterior livrarii . Plata se poate efectua, cu acordul vanzatorului  şi prin  preadarea unui 
instrument de plată agreat, conform art. 12 al prezentului contract, cu data scadenţei stabilită prin 
comun acord al părţilor. 
     10. Valoarea garanţiei depuse cu ocazia licitaţiei se va lua în calcul la plata primei facturi, ca 
masa lemnoasa platita in avans.  

11. Plata masei lemnoase se face conform eşalonării cu unul din mijloacele de plată agreate. 
         12. Mijloacele de plată agreate de către furnizor sunt: în numerar, filă CEC , ordin de plată vizat 
de bancă şi bilet la ordin. Utilizarea unuia sau mai multor mijloace de plată se face în comun acord 
între părţi.  

13.Garantarea plăţii masei lemnoase se va face de către cumpărător  prin achitarea facturilor 
ce cuprind cantităţile livrate. 
 
 
           CAP.VI. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI  
 

14. Să predea masa lemnoasa fasonata in cadrul  termenelor contractului. 
15. Să emită facturile în termen conform eşalonărilor prevăzute în prezentul contract, cu aplicare 
corespunzătoare a capitolului V, pct.9. 
 
  
            CAP.VII. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI 
 

15. Să îşi însuşească şi să preia toate documentele aferente prezentului contract si  să aducă la 
cunoştinţa vânzătorului orice modificare cu privire la organizarea sa (sediu social, puncte de lucru, 
ş.a.). 
            16. Să se prezinte pentru ridicarea masei lemnoase fasonate la solicitarea vanzatorului , sa 
efectueze receptia acesteia  prin reprezentant /împuternicit si sa o transporte la destinatie. 
         17.Să execute  transportul  a întregii cantităţi de masă lemnoasă valorificabilă  în termenele 
contractului , cu respectarea  reglementarilor legale şi a caietului de sarcini. 
       18. Să înştiinţeze în scris vânzătorul asupra producerii unor calamităţi care determină 
modificarea termenelor contractuale în cel mult zece zile de la producerea acestora, întocmindu-se 
documente doveditoare, însuşite de ambele părţi. La încetarea forţei majore se va încheia de 
asemenea un proces verbal constatator. 
                                                                    
                  CAP.VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
           19. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul 
contract, părţile datorează următoarele daune şi penalităţi: 
               
              A. ÎN SARCINA VÂNZĂTORULUI 

 
20. Nepredarea din vina sa în termen a masei lemnoase contractate, atrage aplicarea de 

penalităţi în procent de 0.03% / zi  din valoarea a masei lemnoase nepredata ce face obiectul 
prezentului contract. 
 
 
  B. ÎN SARCINA CUMPĂRĂTORULUI 

 
        21. Nepreluarea  din vina sa în termen a masei lemnoase contractate, atrage aplicarea de 
penalităţi în procent de 0.03% / zi  din valoarea a masei lemnoase nepredata ce face obiectul 
prezentului contract. 
             22 .Neplata facturilor atrage penalităţi în procent de 0.03% / zi  din valoarea facturii. 
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       CAP.IX. CLAUZE SPECIALE 

 
           23. Nu se percep penalităţi în cazuri de forţă majoră . 
 
           24. Forţa majoră aşa cum este definită de legea română, reprezintă toate evenimentele şi/sau 
situaţiile care sunt imprevizibil de neînlăturat şi care apar dupa încheierea contractului, împiedicând 
sau întârziind, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor contractuale: calamităţi naturale, cauze 
beligerante, măsuri restrictive luate de conducerea statului. 
Partea care invocă forţa majoră este obligată să comunice în termen de maxim 10 zile celeilalte părţi 
apariţia forţei majore şi să prezinte documentele doveditoare. Totodată este obligată sa anunţe 
încetarea forţei majore în acelaşi termen. 

25. Prezentul contract poate fi reziliat de comun acord. Rezilierea unilaterală de către 
vânzător este posibilă, pentru nerespectarea clauzelor de către cumpărător. În aceste condiţii, 
rezilierea operează prin simpla notificare. Partea vătămată prin reziliere poate solicita despăgubiri la 
valoarea daunelor produse prin reziliere. 
 
            26. Riscul contractului se transferă către cumpărător la momentul predării masei lemnoase 
fasonate . 
           
 
   CAP.X. LITIGII                         

27.Neîntelegerile dintre părţi, privitoare la executarea şi derularea contractului, se vor rezolva 
pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti din 
localitatea Sibiu. 
        
            CAP.XI. DISPOZIŢII FINALE  

28. Contractul are valabilitate până la onorarea tuturor obligaţiilor contractuale .   
29.Actele adiţionale la contract vor completa prevederile existente încheindu-se în acelaşi 

număr de exemplare. 
 31.Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părţilor. 

32. Prezentul contract s-a întocmit la sediul vânzătorului, în doua exemplare, câte un 
exemplar pentru fiecare parte (Ocolul Silvic vânzător şi cumpărător). 

 
 

                                                                                          
VÂNZĂTOR, 
          Director ing. Creţu Adrian, 

_______________________ 
 

 
 
 

 Vecerdea Sorin, 
_______________________ 

 

    
 CUMPĂRĂTOR, 
           S.C. _____________ SRL 

 
 

_____________________ 

 


