IV CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII
CONTRACT PRESTARI SERVICII
EXPLOATARE FORESTIERA
nr.

data

1. Părţile contractului
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. Adrian Cretu in calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
SC _________________________, cu sediul in |_____________________________, nr.__________, cont
virament ____________________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. __________________, cod fiscal
_____________ reprezentată prin __________________ în calitate de prestator, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate ele sale;
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitatile a caror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in a/ele la prezentul
contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza in legatura cu serviciile prestate conform contractului;
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile
3. Interpretare
3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod
diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul şi preţul contractului
4.1. - Prestatorul se obliga sa execute prestări de servicii exploatare masa lemnoasa la Ocolul Silvic Rasinari –
din Partida __________având un volum brut de __________ mc, in perioada/perioadele convenite si in conformitate
cu obligatiile asumate prin prezentul contract. Prestările de servicii constau în lucrari de: fasonat la cioata, scosapropiat, curăţat parchetul de resturile de exploatare, sortat si stivuit la drum auto a lemnului rotund, fasonat in steri
lemnul de foc. Receptia se face in platforma primara.
Cantitatea estimata a se exploata ( volumul brut ) este de _________ mc, din care:
- molid
- fag
- Paltin
- carpen
- ulm

mc
___
mc
_____
mc
_____ _ mc
__________ _ mc

Sortarea materialului lemnos in rampa se va face in functie de sortimentele cerute de benefeciar, respectiv
Ocolul Silvic Rasinari RA.
4.2. Prestatorul se obliga sa execute lucrarile de prestatii in favoarea achizitorului, proprietar al volumului de masa
lemnoasa pe picior prevazut a se exploata din partida _________.
4.3 Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Pretul contractului
5.1. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ________
lei/mc , iar valoarea totala a contractului este de __________ lei, fara TVA.
5.2 Decontarea lucrarilor de exploatare se face pe baza cantitatilor rezultate din masuratorile efectuate de delegatii
ocolului silvic - beneficiar - si ai prestatorului .
5.3. Termenele de decontare a prestatiei vor fi stabilite de comun acord.
5.4. Plata prestatiilor se face prin mijloace de decontare prevazute de lege.
6. Durata contractului
6.1. - Prezentul contract este valabil de la data ___________ .
7. Executarea contractului
7.1. - Executarea contractului incepe la termenul prevăzut în autorizaţia de exploatare, eliberată de către Ocolul
Silvic Rasinari.
8. Documentele contractului
8.1. - Documentele contractului sunt:
Oferta tehnică, oferta financiară, caietul de sarcini şi fişa de date a achiţiei.
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in propunerea
tehnica, anexa la contract.
9.2. - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu obligaţiile asumate prin propunerea tehnica.
9.3. - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu produsele achizitionate; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

9.4 . Prestatorul este obligat:
a. sa se prezinte si sa ridice de la sediul ocolului silvic autorizatiile de exploatare a parchetelor esalonate la
taiere, prin persoane imputernicite in acest scop, cu cel putin 10 zile inainte de termenul prevazut in esalonare.
b. sa se prezinte, prin persoane imputernicite in acest scop, la data prevazuta in autorizatiile de exploatare,
la sediul ocolului silvic susmenţionat, pentru ca impreuna cu acesta sa se deplaseze pe teren si sa execute
operatiunile de predare-primire a parchetelor autorizate la exploatare.
c. sa realizeze volumele contractate, in sortimentatia stabilita, la termen si calitativ, respectind regulile
silvice de exploatare a masei lemnoase in vigoare cuprinse in Caietul de sarcini .
d. sa respecte intocmai tehnologia de exploatare, prin instalatiile si mijloacele de scos-apropiat, aprobate de
emitentul autorizatiei de exploatare.
e. sa nu cedeze sau sa nu transmita sub nici o forma executarea prestatiilor altui prestator, fara aprobarea
prealabila a beneficiarului.
f. sa predea furnizorului parchetele in care s-au executat prestatiile de exploatare la termenele prevazute in
autorizatiile de exploatare, in conditiile prevazute de normele de exploatare in vigoare.
g. sa raspunda de gestionarea materialului lemnos predat spre exploatare pina la predarea acestuia, prin
receptie, catre beneficiar.
h. sa execute predarea periodica spre beneficiar a cantitatii exploatate, efectuand sortarea corespunzator
sortimentelor ce trebuiesc realizate .
10. Obligatiile principale ale achizitorului
10.1. - Achizitorul se obliga sa receptioneze serviciile prestate in termenul convenit.
10.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termen de 30 .zile de la emiterea facturii de catre
acesta.
10.3. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevazute convenite,
prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul
corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea
serviciilor in cel mai scurt timp posibil.
10.4. achizitorul este obligat:
a. sa predea prestatorului cu cel putin 10 zile inainte de termenul prevazut in esalonare, la sediul ocolului
silvic, autorizatiile de exploatare a parchetelor esalonate la taiere, persoanelor imputernicite in acest scop.
b. sa elibereze la solicitarea prestatorului autorizatii de pregatire cu cel mult 30 de zile inainte de primul
termen din esalonare.

c. sa inscrie in autorizatia de exploatare data predarii - primirii efective a parchetelor pe teren, stabilita de
comun acord cu prestatorul, astfel ca aceasta operatiune tehnica sa se execute cu maximum 10 zile inainte de data de
incepere a exploatarii masei lemnoase din parchetele in cauza.
d. sa aprobe tehnologia de exploatare a parchetului, stabilita de comun acord cu prestatorul si in
concordanta cu normele de exploatare in vigoare.
e. sa urmareasca executia prestatiilor si sa depuna in scris sistarea acestora, in cazul in care se constata ca nu
se respecta tehnologia, indicand remedierile necesare.
f. sa controleze modul cum prestatorul respecta regulile silvice de exploatare, procedand potrivit normelor
de exploatare in vigoare.
g. sa reprimeasca parchetul la sfarsitul exploatarii in prezenta prestatorului si a titularului de canton,
intocmind un proces verbal tip, in doua exemplare.
h. sa achite contravaloarea prestatiilor executate, cantitativ si calitativ de prestator.
i. sa efectueze preluarea permanenta a cantitatilor exploatate, urmarind ca sortarea lemnului exploatat sa fie
in concordanta cu prevederile sortimentelor stabilite de ocol.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
11.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a aplica , ca penalitati:
- 0,03 % pe zi din valoarea prestatiei, pentru fiecare zi de intirziere din vina prestatorului, la preluarea
parchetului in termenul si conditiile stabilite de comun acord.
- 0,03 % pe zi din valoarea prestatiei, la volumul de masa lemnoasa ramas in parchet, pe picior si in diferite
faze de exploatare, pentru fiecare zi de intirziere fata de termenul prevazut in graficul de esalonare a taierilor si in
autorizatia de exploatare. Acelasi nivel de penalitati se percep si pentru intirzierea curatirii parchetului de resturi de
exploatare, in cadrul termenelor prevazute in autorizatie, calculate la valoarea lucrarilor de curatire neexecutate.
11.3. - In cazul in care achizitorul nu-şi onoreaza obligaţiile asumate, atunci acesta are obligatia de a plati ca
penalitati:
- 0,03 % pe zi, calculate la valoarea prestatiei, pentru intirziere nejustificata in predarea autorizatiei de exploatare si a
parchetului fata de termenele stabilite in prezentul contract,
- 0,03 % din valoarea facturilor neachitate in termen pentru fiecare zi de intirziere a platii fata de termenul scadent la
plata.
11.4. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si
repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
11.5. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricind la contract, printr-o notificare scrisa, adresata
prestatorului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu
prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. In acest caz, prestatorul are dreptul
de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a
contractului.
11.6 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul, prin simpla notificare scrisa, în cazurile în
care (fără a fi afectate dispoziţiile punctului 11.1): prestatorul nu preia parchetul spre exploatare în termen de ce mult
30 de zile de la data stabilită potrivit dispoziţiilor prezentului contract; prestatorul nu îşi onorează una din obligaţiile
asumate potrivit prezentului contract pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.
Clauze specifice
12.1 Respectarea normelor privind protectia muncii, protectia mediului, prevenirea si stingerea incendiilor,
precum si a altor norme prevazute de legislatia in vigoare, pe tot timpul exploatarii masei lemnoase ce face obiectul
acestui contract, precum si respectarea prevederilor din Caietul de sarcini la prezentul contract, cade in sarcina
prestatorului.
12.2 Depozitarea materialelor lemnoase se face exclusiv in zona delimitata de ocolul silvic. Prejudiciile aduse de
prestator drumurilor forestiere se suporta de acesta si se recupereaza din valoarea prestatiei.
12.3 Folosirea sau ocuparea temporara a terenurilor forestiere din afara parchetului si platformei primare aferente
acestuia cu amplasarea de constructii sau diverse amenajari ce servesc activitatii de exploatare, se face in
conformitate cu prevederile legale referitoare la folosirea / ocuparea temporara a unor terenuri din fondul forestier
national.
12.4 Pentru taierea arborilor nemarcati sau marcati si nepredati spre exploatare, se vor calcula despagubiri si
aplica sanctiunile legale in concordanta cu prevederile Legea 171/ 2011, Legea 46 /2008 - Codului Silvic,
HG.1076/2009.
12.5 Achizitorul va constitui o garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului si se
incaseaza prin retineri succesive din fiecare factura. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului .
12.6. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat,
dacă:
-prestatorul nu îşi execută obligaţiile asumate prin prezentul contract;

-execută cu întarziere obligaţiile asumate prin prezentul contract;
- execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract.
12.7 Prin rezilierea contractului din vina sau la cererea prestatorului, acesta va pierde orice drept asupra garantiei
de buna executie a contractului, care se face venit al achizitorului.
12.8 De asemenea, achizititorul va constitui anticipat emiterii autorizatiei de exploatare o cautine de 5% din
valoarea contractului, in conformitate cu art. 66 alin.1 din Legea nr. 46/2008 republicata.
13. Alte responsabilitati ale prestatorului
13.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile,
echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru contract, in masura
in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2. - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu graficul de prestare
convenit. Totodata, este raspunzator atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de
calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
14. Alte responsabilitati ale achizitorului
14.1. - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a
cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii contractului.
15. Receptie si verificari
15.1. - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2. - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligatia
de a notifica, in scris, prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
15.3 - Receptia cantitativa si calitativa a masei lemnoase exploatate la drum auto se face periodic sau la sfarsitul
exploatarii de catre reprezentantii ocolului silvic si ai prestatorului.Materialul lemnos va fi receptionat in platforma
primara, fasonat in sortimentele solicitate de beneficiar. Decontarea intre parti se face la termenele stabilite - pe
baza centralizatorului receptiilor cantitative si calitative.

16. Incepere, finalizare, intirzieri, sistare
16.1. - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor la termenul stabilit conform art 7.
(2) In cazul in care prestatorul sufera intirzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in exclusivitate
achizitorului, partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; si
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul contractului.
16.2. - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora prevazuta a fi
terminata intr-o perioada stabilita in graficul de prestare trebuie finalizate in termenul convenit de parti, termen care
se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intirziere, ce nu se datoreaza prestatorului; sau
ii) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decit prin incalcarea contractului de catre
prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricarei faze a acestora,
atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor semna un act aditional.
16.3. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecta graficul de prestare, acesta are obligatia
de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de
prestare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
16.4. - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice intirziere in
indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati prestatorului.
17. Ajustarea pretului contractului
17.1. - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate in propunerea
financiara, a la contract.
18. Amendamente
18.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
19. Subcontractanti

Prestatorul poate subcontracta integral sau partial obligatiile rezultate din prezentul contract cu acordul scris al
achizitorului , respectiv Ocolul Silvic Rasinari RA.
20. Cesiunea
20.1. - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa
obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2. - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

21. Forta majora
21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
21.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa
poata pretinda celeilalte daune-interese.
21.6 Forta majora, reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile care sunt imprevizibile, de neînlăturat si care apar
dupa incheierea contractului, impiedicand sau intarziind, total sau partial, indeplinirea obligatiilor contractuale
(inundatii, avalanse, alunecari de teren, poduri de gheata pe caile de acces, precipitatii abundente, etc.).
21.7 Numai actele de constatare a fortei majore incheiate cu respectarea prevederilor art.11 din Normele privind
stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia
forestiera din afara fondului forestier .
22. Solutionarea litigiilor
22.1. - Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
22.2. - Dacă achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, disputa se
solutioneaza de catre instantele judecatoresti de la sediul achizitorului.
23. Limba care guverneaza contractul
23.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
24. Comunicari
24.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in
scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atit in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
24.2. - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii
in scris a primirii comunicarii.
25. Legea aplicabila contractului
25.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Rominia. Prezentul contract se completeaza cu prevederile
Codului Silvic, Codului Civil, Codului Comercial, Codului de Procedura Civila, si a altor acte normative in vigoare
in perioada derularii contractului.
Prezentul contract s-a intocmit in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, azi ________, la sediul
O.S. Rasinari R.A.

BENEFICIAR
O.S. Rasinari R.A.,
Director - Adrian Cretu

EXECUTANT,
SC _____________
Reprezentant,

