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Anexa 4 la Caietul de Sarcini nr. 819/02.04.2019 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

CURĂŢARE PARCHET DE RESTURI DE EXPLOATARE 

Nr. ______ din  ___ / ____ / _________ 
 

 

         I. PĂRŢI CONTRACTANTE 

1. Regia Publică Locală Ocolul Silvic Tălmaciu R.A., cu sediul în loc. Tălmaciu, str. N. Bălcescu , nr. 24 , jud. Sibiu, 

, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/1245/18.07.2007, cod fiscal 22140498, reprezentată prin administrator – Şef 

Ocol: ing. Popa Valeriu şi Contabil: Stroia Mihai, cont virament RO19BRDE330SV26758323300  şi cont Garanţii 

RO19BRDE330SV26758323300, deschise la Banca BRD Tălmaciu, în calitate de ACHIZITOR  

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 

J…../……/………, cod fiscal ……… , reprezentată prin  ………. în calitate de PRESTATOR, au încheiat următorul contract 

  

 Obiectul Contractului: 

3. Totalitatea operaţiilor de lucrări de curăţare a parchetului de resturi de exploatare şi pe întreaga suprafaţă a 

parchetului conform normelor tehnice şi a legislaţiei în vigoare, conform caietului de sarcini (anexa 1). 

4. În temeiul Legii 98/2016 privind achiziţiile publice și având în vedere oferta scrisă nr. ……….. respectiv cererea de oferta nr. 

…………. de atribuire prin cumpărare directă a prestării serviciilor  de curăţare parchet de resturi de exploatare , s-a încheiat 

prezentul contract de prestare de servicii 

5. Parchetul ce face obiectul prezentului contract se află în fondul forestier proprietate a oraşului Tălmaciu , fiind administrat de 

RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA 

6. Date tehnico – economice ale obiectului contractului: 

 

Partidă UP, u.a.  Tăiere Perioada contractuală  Garanţie de contractare(lei) 

     

7. Garanţia de contractare în valoare de ..............lei , a fost depusă cu documentul _________ seria ______nr. _______________ 

din ______________. Aceasta se transforma in garantie de buna executie a contractului 

Obligaţiile Achizitorului: 

9. Să predea spre execuţie prestatorului, suprafaţa din partida menţionată în capitolul OBIECTUL CONTRACTULUI şi să 

acorde indicaţiile necesare executării lucrării. 

10. Să verifice şi să însuşească documentele prezentate de prestator în cazul de forţă majoră  care pot duce la depăşirea termenului 

iniţial din termenele de eşalonare a contractului. Să întocmească proces verbal constatator la sfârşitul perioadei de forţă majoră 

şi să prelungească termenele contractuale, cu o perioadă egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative produse.  

11. Să informeze prestatorul asupra aspectelor legate de protecţia muncii  din raza parchetului (stâncării, arbori putregăioşi, 

iescari,etc.).  

12. Să restituie prestatorului garanţia de bună execuţie după efectuarea întregii game de lucrări prevăzute în contract,(curăţarea 

parchetului de resturi de exploatare, receparea seminţişului, etc), fapt consemnat prin procesele verbale de recepţie. Restituirea 

se face integral în cazul în care aceasta nu este afectată de reţineri. 

13. Să delege reprezentanţi care să realizeze recepţia lucrărilor şi care să întocmească procesele verbale aferente 

14. Să achite prestatorului contravaloarea lucrărilor efectuate în baza recepţiilor întocmite şi a facturii emise de prestator 

 

Obligaţiile Prestatorului:  

15. Operatorul economic este obligat să delege în scris un reprezentant pentru participarea pe teren în vederea recepţionării 

lucrărilor şi pentru semnarea recepţie finale a lucrărilor. 

16. Curăţirea parchetului se va realiza pe toată suprafaţa prin scurtarea cu toporul a crăcilor lungi, adunatul lor pe distanţa de până 

la 10 m, aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare pe cioate, în afara ochiurilor cu seminţiş şi în afara 

drumurilor şi potecilor de acces în parchet, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului fără a ocupa suprafeţe mai mari de 10 

% din suprafaţa parchetului în cazul tăierilor cu regenerare. La tăierile râse în arborete de răşinoase, în tăierile de transformare 

a păşunilor împădurite precum şi în toate tăierile fără restricţie urmate de regenerare artificială resturile de exploatare se strâng 

în şiruri sub formă de martoane cu lăţime max.de 1 – 1,2 m întrerupte aproximativ din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai 

mare pantă cu distanţa între şiruri de 15-20 m. Cioatele de molid şi pin se decojesc în întregime iar la celelalte specii de 

răşinoase prin curelare; 

17. Seminţişul vătămat pe parcursului exploatării va fi recepat cu unelte manuale sau mecanice de la nivelul solului. Deasemenea 

arborii preexistenţi vor fi doborâţi iar materialul lemnos rezultat va fi strâns în grămezi alături de celelalte resturi de exploatare. 
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18. Operatorul economic are obligaţia respectării normelor de protecţia muncii şi PSI în parchet şi în zonele limitrofe acestuia 

(drumuri forestiere, rămpi primare, căi de colectare etc) de instruire a muncitorilor proprii conform legislaţiei în vigoare în 

domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, de luare la cunoştinţă a factorilor de risc menţionaţi (stâncării, iescari, arbori 

putregăioşi, pantă accentuată) în vederea evitării acestora.Titularul contractului de prestări servicii este unic răspunzător pentru 

respectarea regulilor de protecţie a muncii în parchete şi zonele aferente acestora precum şi pe drumurile forestiere pe care se 

efectuează accesul personalului utilizat pentru efectuarea lucrărilor; de asemenea este unic responsabil pentru instructajul 

angajaţilor proprii pe linie de sănătate şi securitate în muncă şi pentru dotarea acestora cu echipamente de muncă şi protecţie .  

19. Să respecte precizările notelor emise de achizitor pe parcursul derulării lucrărilor de curăţire a parchetelor de resturi de 

exploatare, la data emiterii acestora. 

20. Să utilizeze tehnici şi procedee de lucru adecvate pentru fiecare caz în parte prin care să se evite declasarea masei lemnoase 

rămasă pe picior sau a seminţişului existent.  

21. Să asigure forţa de muncă şi utilajele necesare executării lucrărilor de curăţare a parchetelor de resturi de exploatare.  

22. Operatorii economici care execută lucrările curăţare a parchetelor de resturi de exploatare, au obligaţia respectării prevederilor 

legislaţiei de mediu în vigoare. 

 

Forţă majoră 

23.  În cazul în care termenele din contractul de prestări servicii nu pot fi respectate din cauza forţei majore, prestatorul va întocmi 

şi prezenţa actele doveditoare, verificate şi însuşite de către beneficiar, în termen de 10 zile de la data producerii 

evenimentului, dar fără a se depăşi termenele contractuale. La sfârşitul perioadei de forţă majoră se va întocmi un proces verbal 

constatator, termenele contractuale prelungindu-se cu o perioadă egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative 

produse, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa 3 la instrucţiuni , în baza proceselor verbale şi a actului adiţional la 

contract.. Pe perioada de forţă majoră constatată şi cea de restricţie nu se percep penalizări pentru neexploatare în termen. 

 

Răspunderi contractuale: 

 

Pentru achizitor:  
24. Penalităţi de 0,10 % pe zi din contravaloarea facturilor emise de prestator şi neonorate de achizitor în termen de 30 de zile de la 

data emiterii acestora. 

 

Pentru prestator: 

25. Prestatorul este obligat să execute întrega gamă de lucrări prevăzute în contract în termenele de derulare prevăzute în contract. 

Întârzierea executării lucrărilor peste termenele  iniţiale din contract cu excepţia cazurilor în care există proces verbal de forţă 

majoră aprobat, atrage penalizări de 0,10 % din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere. 

26. În situaţia rezilierii contractului prestatorul pierde orice drept asupra executaţii lucrării. În cazul în care este vinovat de 

reziliere, acesta va pierde garanţia de bună execuţie aferentă contractului 

27. În cazul în care pe parcursul  lucrărilor de exploatare prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte 

defectuos, achizitorul poate rezilia unilateral contractul , prin notificarea prestatorului care va pierde garanţia de bună execuţie.  

28. Orice modificare a prevederilor prezentului contract poate fi făcută numai cu acordul comun al părţilor în condiţii legale 

29. Prezentul contract conţine un număr de 2 pagini şi s-a încheiat în două exemplare din care un exemplar pentru achizitor şi un 

exemplar pentru prestator. 

 

          ACHIZITOR,                                                                                 PRESTATOR, 

 RPL OCOLUL SILVIC TĂLMACIU R.A.                          S.C.  ………………. SRL 

Administrator – Şef ocol: ing. Popa Valeriu         Repr. ………………… 

Contabil : Stroia Mihai                                  

 
 

 


