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CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE 

MASA LEMNOASA “ PE PICIOR “ 

Nr.             din       /       /                  
 

 

I. PARTILE 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, telefon 

0269555514, fax 0269555514, email rplostra@gmail.com, reprezentată prin şef ocol: ing. Popa Valeriu şi 

contabil şef: ec. Stroia Mihai, cont virament RO19BRDE330SV26758323300 deschis la Banca BRD 

Tălmaciu, în calitate de VÂNZĂTOR 

2. S.C……….. SRL, cu sediul în localitatea…………..., strada…….., numărul……..., bloc, scara, ap, 

judeţul..., cont virament…………... deschis la banca…………..., telefon ………………., fax 

………………, email ……………………….., înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J... /... /..., 

cod fiscal RO………..., reprezentată legal prin………..., în calitate de CUMPĂRĂTOR, 

au convenit sa incheie prezentul contract de vanzare cumparare. 
 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 

3. Obiectul contractului il constituie vanzarea - cumpararea de masa lemnoasa "pe picior" din productia anului  

................., reprezentata de partida ............................................................, situata in fondul forestier proprietate a 

Orasului Talmaciu administrat de RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, respectiv in UP. ............, u.a. .............. adjudecata 

de cumparator la licitatia din data de ............................... 

4. Parametrii cantitativi, tehnici si de calitate pentru masa lemnoasa aferenta partizii care face obiectul prezentului 

contract sunt mentionati in actul de punere in valoare conform Anexei nr. 1 la prezentul contract. Amplasarea si 

delimitarea parchetului, traseele de scos-apropiat, coordonatele geografice ale acestuia si a platformei primare, 

perioada admisa spre exploatare, durata maxima de exploatare, modalitatile de adunat-scos-apropiat, de curatare a 

parchetului sunt mentionate in schita parchetului de pe verso actului de punere in valoare. 

5. Odata cu incheierea prezentului contract, cumparatorul nu mai poate formula obiectiuni privitoare la cantitatea si 

calitatea masei lemnoase inscrisa in APV, vanzatorul fiind exonerat de orice raspundere privind masa lemnoasa ce 

face obiectul prezentului contract.  
 

 

III. VALOAREA MASEI LEMNOASE 
 

6. Pretul unitar de adjudecare al masei lemnoase este cel rezultat din sedinta de licitatie si anume …………… lei/mc 

fara TVA, fiind inscris in procesul verbal de licitatie nr. ............... / ................... Valoarea totala a contractului rezulta 

din inmultirea volumului brut al partizii cu pretul unitar de adjudecare si este de ....................... lei, fara TVA si este 

platibila vanzatorului de catre cumparator conform graficului de esalonare stabilit de comun acord in Anexa nr. 2 la 

prezentul contract. 

7. Garantia de contractare in valoare de .......... lei a fost depusa la RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA cu documentul de 

plata………….., iar cautiunea in valoare de ................ lei va fi depusa la RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA pana la data 

autorizarii. 

8. Conditiile de exploatare si transport sunt cuprinse in contract fiind corelate cu realizarea conditiilor de plata de catre 

cumparator.  

9. La contractare cumparatorul a prezentat atestatul de exploatare seria ......... nr. ............... valabil pana la data de 

..................... cu posibilitatea de exploatare anuala in cantitate de .................... mc, fiind intrunita conditia de 

contractare a masei lemnoase pe picior.  

10. Masa lemnoasa expediata din parchet, va fi marcata de catre cumparator conform prevederilor legale cu dispozitivul 

special de marcat cu amprenta dreptunghiulara din dotarea acestuia. 
 

 

IV. OBLIGATIILE PARTILOR 

 

IV.1. OBLIGATIILE VANZATORULUI 
 

 

11. Să autorizeze exploatarea partizii, în baza cererii scrise a cumparatorului şi a prevederilor O.M. nr.1540/2011, 

conform cu perioada de exploatare prevăzută în prezentul contract, si in functie de plata cautiunii si a primei rate. Să 

stabilească împreună cu cumparatorul, graficul de control a activităţii de exploatare. 
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12. Sa informeze cumparatorul asupra aspectelor legate de protectia muncii din raza parchetului (stancarii, arbori 

putregaiosi, iescari, panta accentuata). Acestea sunt specificate in actul de punere in valoare iar eventualele 

completari se pot face la predarea spre exploatare. 

13. Sa prelungeasca termenele din autorizatia de exploatare in cazurile permise de legislatia in vigoare, cu aplicarea 

prevederilor contractuale. In  cazul neprezentarii  reprezentantului titularului autorizatiei de exploatare sau a persoanei 

juridice imputernicite pentru exploatare, la actiunile de control in parchet  stabilite conform graficului, si la reprimirea 

acestuia, vanzatorul va transmite titularului autorizatiei, in termen de 3 zile actele de control intocmite si in termen de 

5 zile procesul verbal de reprimire a parchetului. 

14. Sa factureze masa lemnoasa inainte sau cel mai tarziu la termenul din esalonare, cu exceptia primei rate care se va 

factura in momentul depunerii  cererii de autorizare. Sa factureze si sa incaseze masa lemnoasa provenita din arborii 

distrusi/prejudiciati si sa incaseze valoarea prejudiciului.  

15. Să predea spre exploatare pe postate sau intreg parchetul, titularului autorizatiei sau reprezentantului imputernicit al 

acestuia, masa lemnoasă adjudecată, pe bază de proces verbal de predare-primire, după autorizarea acesteia conform 

perioadei de exploatare a parchetului si conform platilor efectuate. Procesele verbale de predare-primire constituie 

documente de gestiune a respectivei mase lemnoase. Cumparatorul are dreptul asupra masei lemnoase ce face obiectul 

prezentului contract doar dupa plata contravalorii acesteia si a eventualelor penalitati de neplata precum si dupa 

predarea spre exploatare a respectivei mase lemnoase. 

16. Sa constate, sa inventarieze si sa marcheze arborii distrusi sau vatamati in procesul de exploatare, sa calculeze 

valoarea arborilor distrusi/vatamati precum si contravaloarea prejudiciului si sa opereze in SUMAL volumul arborilor 

distrusi/vatamati. 

17. Să analizeze memoriile justificative depuse de cumparator pentru amplasarea instalaţiilor de scos-apropiat (linii de 

funicular si drumuri de tractor) şi să execute punerea in valoare a materialului lemnos provenit din traseele de 

colectare aprobate. Volumul materialului lemnos rezultat de pe traseele de scos – apropiat ce urmeaza a fi amplasate, 

vor face obiectul unui alt contract de vanzare cumparare.  

18. În cazul semnalării scrise de către cumparator sau a persoanei juridice imputernicite pentru exploatare, a producerii 

unui prejudiciu in procesul de exploatare, respectiv distrugerea sau vatamarea de arbori din cei nedestinati exploatarii, 

reprezentantul ocolului silvic, recurge la masurile care se impun conform OM 1540/2011 cu modificarile ulterioare. 

19. Sa verifice, in baza solicitarii scrise a cumparatorului sau a persoanei juridice imputernicite pentru exploatare, cazurile 

de forta majora sau de situatii deosebite aparute si sa intocmeasca procesele verbale de constatare a inceperii si 

respectiv terminarii acesteia; sa prelungeasca perioada de exploatare si termenele de plata cu o perioada egala cu cea 

necesara pentru inlaturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrarilor de exploatare, in cel mult 5 zile de la 

incetarea acestor cauze . In situatii deosebite, atunci cand conditiile  meteorologice conduc la intarzierea intrarii in 

vegetatie, in cazul parchetelor cu restrictie si in baza solicitarii scrise a cumparatorului, sa prelungeasca termenul de 

exploatare cu max.30 zile peste perioadele prevazute in anexa 3 la instructiuni, cu notificarea Garzii Forestiere in cel 

mult 5 zile de la data prelungirii.  

20. Sa scrie in atestatul de exploatare al cumparatorului sau al persoanei juridice imputernicite pentru exploatare, volumul 

autorizat la exploatare, iar in cazierul tehnic de exploatare, eventualele prejudicii produse padurii. 

21. In cazul depasirii volumului prevazut de APV si contractat, in baza comunicarii cumparatorului, ocolul silvic va 

retrage autorizatia de exploatare dupa colectarea in platforma primara a lemnului aflat in faze tehnologice si impreuna 

cu cumparatorul va efectua inventarele stocurilor din platforma primara care se va preda in gestiunea padurarului 

titular de canton silvic precum si reprimirea parchetului. Masa lemnoasa ramasa pe picior va fi constituita in APV 

nou, iar valorificarea acesteia si a celei din platforma primara se va face potrivit prevederilor legale in vigoare. Pentru 

masa lemnoasa din fazele tehnologice ce va fi colectata in platforma primara a carei volum inventariat a depasit APV-

ul contractat se va incheia cu cumparatorul sau dupa caz cu persoana juridica care efectueaza exploatarea, un contract 

de prestari servicii de exploatare la preturile in vigoare la acel moment. 

22. Sa realizeze  reprimirea  parchetului in cazul in care sunt intrunite toate conditiile prevazute in instructiuni sau sa 

intocmeasca actul de constatare cand nu este posibila reprimirea, cu prelungirea corespunzatoare a autorizatiei, 

conform prevederilor legale. Sa restituie cumparatorului cautiunea aferenta contractului dupa reprimirea partizii, in 

cazul in care aceasta nu este afectata de retineri (curatare parchet si platforma primara, prejudicieri de arbori, semintis, 

degradare drum forestier, soluri, maluri de ape, penalitati contractuale). 

 

IV.2  OBLIGATIILE CUMPARATORULUI 
 

 

23. Cumparatorul se obliga prin semnarea prezentului contract sa respecte prevederile contractului, sa plateasca 

vanzatorului intreaga contravaloare a masei lemnoase conform esalonarii stabilite de comun acord, eventualele 

penalitati contractuale, prejudiciile aduse padurii, drumurilor forestiere, mediului inconjurator precum si eventualele 

daune-interese. 

24. Cumparatorul este obligat sa delege in scris un reprezentant pentru semnarea si ridicarea autorizatiei de exploatare, 

devenind titularul acesteia, precum si o persoana pentru predarea spre exploatare a parchetului, pentru participarea la 

controale, pentru intocmirea actelor de constatare si pentru reprimirea parchetului. In cazul in care cumparatorul are 

incheiat contract de prestari servicii de exploatare cu o persoana juridica atestata in acest sens, acesta va prezenta 

contractul de prestari servicii de exploatare la vanzator si va emite o imputernicire pentru persoana juridica respectiva 

si pentru reprezentatul acesteia pentru semnarea autorizatiei de exploatare, predarea spre exploatare, controlul 
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respectarii normelor de exploatare si pentru reprimirea parchetului. Aceasta persoana juridica atestata va deveni 

titularul autorizatiei de exploatare si va purta intreaga raspundere pentru respectarea normelor specifice de exploatare 

din cadrul regimului silvic in parchetul respectiv. Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevazute in 

autorizatie poate incepe numai dupa predarea efectiva, pe teren, a parchetului sau postatei catre titularul autorizatiei de 

exploatare sau catre imputernicitul acestuia intocmindu-se procesul verbal de predare - primire ce constituie document 

de gestiune a parchetului respectiv a postatei.  

Predarea masei lemnoase spre exploatare se face pe postaţe, numai după efectuarea plăţii contravalorii acesteia si 

a eventualelor penalitati de neplata aferente facturilor emise. In cazul depasirii postatei predate spre exploatare, 

cumparatorul se obliga sa plateasca vanzatorului contravaloarea volumului cu care se depaseste respectiva postata si 

penalitati in cuantum de 5% din valoarea aferenta volumului cu care s-a depasit postata.  

25. Anterior eliberarii autorizatiei de exploatare, cumparatorul va depune in contul de garantii al vanzatorului o cautiune 

in cuantum de minim 5% din valoarea contractului, suma stabilita la semnarea contractului de vanzare a masei 

lemnoase. Restituirea acestei cautiuni se va face la reprimirea parchetului in conditiile stabilite de prezentul contract. 

Exploatarea masei lemnoase contractate se face dupa obtinerea autorizatiei de exploatare si predarea parchetului cu 

respectarea regulilor silvice si in conformitate cu instructiunile privind termenele, modalitatile si perioadele de 

colectare, scoatere si transport al materialului lemnos precum si dupa achitarea ratelor specificate in esalonare. 

26. Se va respecta cu strictete tehnologia de exploatare a masei lemnoase specificata in autorizatie, amplasarea cailor de 

scos apropiat, a instalatiilor aferente precum si a platformei primare. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la 

locul de doborare, masa lemnoasa rezultata pachetizandu-se in sarcini de dimensiuni reduse, astfel incat, prin 

scoaterea acestora, sa se evite degradarea solului, a arborilor si semintisului. Se interzice aplicarea tehnologiei de 

exploatare a arborilor cu coroana – varianta arbori intregi, cu exceptia cazurilor in care scos-apropiatul se realizeaza 

cu funiculare sau suspendat. Corhanitul se admite numai cand alte tehnologii nu sunt posibile, luandu-se toate 

masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, a regenerarilor, a arborilor nemarcati si numai cand solul este 

acoperit cu zapada sau este inghetat. 

27. Cumparatorul sau persoana juridica atestata care efectueaza exploatarea va depune spre aprobare documentatia 

tehnica aferenta instalatiilor de scos – apropiat necesare a se executa. Documentatia va cuprinde un memoriu de 

prezentare a tipului de instalatie (funicular sau drum), traseul urmat, latimea si lungimea necesare, precum si o schita 

cu amplasarea acestor instalatii. Masa lemnoasa de pe traseul instalatiilor de scos - apropiat, respectiv linii de 

funicular si drumuri de TAF, va putea fi exploatata si instalatiile realizate, numai dupa plata si autorizarea spre 

exploatare a respectivei mase lemnoase. Atat executia drumurilor de TAF noi cat si reamenajarea cailor de acces 

existente pana la si in parchetul ce face obiectul prezentului contract, precum si a platformei primare, sunt in sarcina si 

pe cheltuiala exclusiva a cumparatorului fara aportul vanzatorului. Colectarea materialului lemnos se va face numai 

pe traseele aprobate specificate in autorizatia de exploatare si materializate pe teren la predarea parchetului, cu 

respectarea stricta a tehnologiei aprobate, a elementelor de gabarit ale drumului de tractor, culoarelor de funicular si 

platformele primare. Drumurile de tractor folosite la scos – apropiatul lemnului se realizeaza numai pe versanti cu 

pante de pana la 25 grade, peste aceasta limita, scos - apropiatul lemnului se va face cu funiculare sau alte instalatii cu 

cablu, iar in perioada cu precipitatii abundente, sol mlastinos, folosirea acestora este interzisa. Traseul drumurilor de 

tractor urmareste portiunile fara semintis, latimea platformei se realizeaza de max.4 m, iar la construirea lor se vor lua 

masuri de consolidare si stabilizare a taluzelor. Solutia tehnica aprobata este obligatorie excluzandu-se rectificari de 

traseu sau de gabarit. Pentru funiculare se va respecta o latime a culoarului la nivelul sarcinii de maxim 4 m pentru 

funicularele cu doua carucioare si 6 m pentru cele cu un carucior. Se interzice tararea sau semitararea lemnului rotund 

pe drumurile forestiere, precum si framantarea acestora cu utilajele in perioadele cu sol moale, ploi sau viituri. 

Depozitarea de materiale lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor este interzisa. Se va 

evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apa permanente iar traversarea acestora se va face pe podete sau in 

perioada de iarna pe pod de gheata. 

28. Protejarea arborilor nemarcati limitrofi cailor de acces aprobate, impotriva vatamarilor, se realizeaza cu lungoane, 

tarusi, mansoane. Punctele de incarcare si descarcare ale funicularelor, se amplaseaza in portiuni fara semintis; arborii 

suport si de ancorare nu se elagheaza si se protejeaza cu mansoane. La taierile cu restrictie, scosul materialului lemnos 

se va face prin tarare, cand solul este acoperit cu zapada si semitarare sau suspendare in lipsa stratului de zapada. La 

taierile cu restrictii, colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, evitandu-se 

prejudicierea acestora peste limitele admise de 8% in cazul taierilor intermediare sau 12% in cazul taierilor de 

racordare din suprafata de semintis prevazuta in procesul verbal de predare a parchetului. Semintisul vatamat se va 

recepa obligatoriu la nivelul solului. La taierile definitive, cu regenerare naturale asigurata, se taie si semintisul 

neutilizabil, evitandu-se vatamarea grupelor de semintis utilizabil. 

29. In cazul arborilor de rasinoase marcati spre exploatare se va proceda intai la cojirea portiunilor de trunchi aferente 

cioatelor si apoi se va proceda la doborarea arborilor.In arboretele de amestec de rasinoase cu foioase se doboara intai 

arborii de rasinoase si apoi cei de foioase, incepandu-se cu arborii aninati, uscati si a iescarilor. La taierile rase 

recoltarea arborilor se face la rand inclusiv a vegetatiei forestiere de mici dimensiuni de pe raza parchetului. 

Doborarea arborilor se executa in afara suprafetelor cu regenerare, pe directii care sa nu produca vatamari sau rupturi 

de arbori nemarcati Taierea se executa cat mai de jos, astfel incat inaltimea cioatei in partea din amonte sa nu 

depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia. Taierea arborilor nemarcati este interzisa iar lemnul subtire se 

exploateaza concomitent cu cel gros.  

30. Este interzisa mentinerea in padure in perioada  01.04. – 01.10 a lemnului de rasinoase necojit sau netratat; cioatele de 

molid si pin se decojesc in intregime, iar la celelalte specii de rasinoase prin curelare; se excepteaza de la aceasta 

regula lemnul de rasinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare cu respectarea conditiei sa nu depaseasca o 

perioada de maxim 30 zile. 
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31. Distrugerea, vatamarea sau taierea de arbori necuprinsi in APV aferent unei partizi autorizate la exploatare este 

interzisa. Daca prin doborarea arborilor marcati au fost prejudiciati – distrusi sau vatamati arbori nemarcati, titularul 

autorizatiei este obligat sa sesizeze in scris ocolul silvic pentru constatare, fara ca acesti arbori sa se doboare sau sa se 

fasoneze. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatamarea arborilor se calculeaza conform prevederilor 

legale. Valoarea totala, rezultata din valoarea lemnului provenit din arborii distrusi/prejudiciati calculata la valoarea 

unitara din contract, la care se adauga valoarea prejudiciului, se va achita de catre titularul autorizatiei de exploatare 

daca acesta este si cumparatorul masei lemnoase. Arborii distrusi/vatamati vor putea fi exploatati de catre titularul 

autorizatiei de exploatare numai dupa ce acestia au fost marcati, dupa ce a fost verificata in teren respectiva marcare si 

operat in SUMAL volumul acestora si dupa ce a fost achitata contravaloarea lemnului respectiv si a prejudiciului 

aferent. In cazul in care cumparatorul exploateaza masa lemnoasa in baza unui contract de prestari servicii de 

exploatare, acesta va plati valoarea lemnului calculat la nivelul pretului unitar din contract, iar prestatorul va plati 

valoarea prejudiciului.  

32.  La controlul respectarii regulilor de exploatare conform graficului stabilit de comun acord, reprezentantul titularului 

autorizatiei de exploatare este obligat sa puna la dispozitia organelor de control: autorizatia de exploatare, procesul 

verbal de predare spre exploatare, documentele incheiate cu ocazia efectuarii controalelor anterioare, documentele de 

gestiune a masei lemnoase, respectiv situatia la zi a exploatarii si transportului materialelor lemnoase. 

33. La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios 

- se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli: 

a) la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în 

parchet se strâng în şiruri - martoane - cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe 

linia de cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, 

urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor; 

b) la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, 

resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor 

cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului; 

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor 

şi staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng 

în grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului. 

34. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuarii operatiunilor de sectionat, manipulare stivuit, incarcat etc. se 

stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de exploatare, in punctele prevazute in caietul de sarcini, marimea acestora 

fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maximum 1000 mp in 

cazurile in care nu sunt instalatii de transport permanente. Suprafetele prevazute la aliniatul anterior se cuprind in 

autorizatia de exploatare si in procesul-verbal de predare-primire si se reprimesc odata cu parchetul sau in cel mult 60 

de zile de la reprimirea parchetului. Depasirea termenului de reprimire se sanctioneaza ca ocupare fara drept a 

terenurilor forestiere respective. 

35. In scopul evidentierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum si pentru urmarirea aplicarii prevederilor 

amenajamentelor silvice in parchetele nereprimite, se va incheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate pana 

la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatarii, a documentelor de transport al lemnului si a 

altor documente din care rezulta stadiul exploatarii masei lemnoase, documente pe care cumparatorul este obligat sa le 

prezinte  la solicitarea  reprezentantilor  ocolului silvic . 

36. Cumparatorul care este si titularul autorizatiei de exploatare si dupa caz persoana juridica imputernicita de acesta 

pentru exploatare sunt obligati sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de prevenire a 

aparitiei focarelor de infestare a lemnului si padurilor, in parchete,  platforme primare si in vecinatatea acestora. In 

cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa intervina la 

stingerea lor cu utilajele proprii si personalul muncitor existent si sa anunte emitentul autorizatiei, fara a solicita 

cheltuielile aferente acestei actiuni. In cazul in care se refuza sprijinul la actiunea de stingere a incendiilor, 

administratorul fondului forestier face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, iar cumparatorul suporta 

prevederile Legii 171 /2010.  

37. In cazul in care pe parcursul desfasurarii exploatarii masei lemnoase din partida care face obiectul prezentului 

contract certificatul de atestare pentru exploatare expira,  cumparatorul este obligat sa prezinte vanzatorului noul 

certificat de atestare pentru exploatare, sub sanctiunea rezilierii contractului. 

38. Cumparatorul care este si titularul autorizatiei si dupa caz persoana juridica imputernicita de acesta pentru exploatare 

au obligatia respectarii normelor de protectia muncii in parchet si in zonele limitrofe acestuia (drumuri forestiere, 

rampi primare, cai de colectare etc) de instruire a muncitorilor proprii conform legislatiei in vigoare in domeniul 

sanatatii si securitatii in munca, de luare la cunostinta a factorilor de risc mentionati in APV si in schita aferenta 

(stancarii, iescari, arbori putregaiosi, panta accentuata) in vederea evitarii acestora. Cumparatorul care este si titularul 

autorizatiei si dupa caz persoana juridica imputernicita de acesta pentru exploatare este unic raspunzator pentru 

respectarea regulilor de protectie a muncii in parchete si zonele aferente acestora precum si pe drumurile forestiere pe 

care transporta masa lemnoasa; de asemenea este unic responsabil pentru instructajul angajatilor proprii pe linie de 

sanatate si securitate in munca si pentru dotarea acestora cu echipamente de munca si protectie.  

39. Titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa amplaseze intr-un loc vizibil, in apropierea platformei primare, un 

panou pe care sunt inscrise principalele elemente de identificare a parchetului conform anexei 9 la OM 1540/2011, 

panou ce va fi mentinut pe toata durata lucrarilor si va fi ridicat o data cu reprimirea platformei primare. De 

asemenea, in cazul folosirii funicularelor care traverseaza drumul forestier, se vor amplasa panouri de avertizare in 

amonte si in aval de traseul liniei, pentru evitarea accidentelor.  
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40. Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea de exploatare a masei lemnoase care face obiectul 

prezentului contract se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319 / 2006 a securităţii şi 

sănătăţii în muncă şi ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

41. Cumpărătorul care este si titularul autorizatiei de exploatare si dupa caz persoana juridica imputernicita de acesta 

pentru exploatare, este pe deplin responsabil pentru respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă a 

angajaţilor săi, sens în care îi revin, în exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii:  
                 a) întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

documentaţia de stabilire a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract; în această 

documentaţie se vor prevedea soluţii pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de 

exploatare a masei lemnoase; 

                 b) ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea parchetului de exploatare, 

realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului si colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile 

proprii; 

                 c) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit corespunzător, din punct de vedere al 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

                 d) instructajul general la locul de muncă şi cel periodic se va efectua de către cumpărător sau de persoane desemnate 

de cumpărător şi va fi consemnat în fişe individuale de instruire; 

                 e) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către cumpărător, cu echipament de protecţie, conform sarcinii 

de muncă pe care trebuie să o execute şi în conformitate cu prevederile HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

                 f) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care corespund, din 

punct de vedere tehnic, activităţilor ce lae va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din HG 

nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor 

de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 

                 g) atunci când mai multe persoane juridice desfăşoară concomitent activităţi în acelaşi bazin forestier, in unitati 

amenajistice invecinate sau în aceeaşi unitate amenajistică, cumparatorul va încheia convenţii scrise cu fiecare participant la 

procesul de producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; 

                 h) semnalizeaza corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, punctul de lucru unde îşi 

desfaşoară activitatea, conform HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul 

de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; de asemenea, are obligaţia de a dota punctele de lucru cu truse medicale. 

42. Se interzice lasarea in parchete, la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatie, de arbori marcati si 

netaiati, de  lemn rotund de lucru ori de foc fasonat raspandit pe suprafata parchetului sau de-a lungul drumurilor si 

vailor pe care s-a transportat lemnul din parchet. Anterior reprimirii parchetului cumparatorul este obligat sa prezinte 

rezultatul exploatarii in sistemul informatic SUMAL a materialelor lemnoase transportate. In cazul in care la 

verificarea pe teren se constata ca nu se poate face reprimirea se incheie un act de constatare aplicandu-se prevederile 

contractuale si masurile legale, prelungindu-se in mod corespunzator autorizatia de exploatare conform prevederilor 

legale. 

43. In cazul neprezentarii reprezentantului operatorului economic pentru reprimirea parchetului, se incheie in lipsa 

acestuia procesul verbal in care se consemneaza, daca este cazul, si valoarea prejudiciilor constatate, precum si 

eventualele penalitati de plata carora cumparatorul nu este exonerat prin neprezentare . 

44. La terminarea lucrarilor de exploatare, titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cailor de 

colectare a lemnului, dezafectarea instalatiilor de scos – apropiat aferente parchetelor (funiculare, drum tractor), 

materialele lemnoase trebuie sa fie scoase in intregime din parchet si expediate din platforma primara, iar resturile de 

exploatare nu se vor lasa pe poteci, pe vaile si paraiele invecinate.  

45. In cazul depasirii volumului prevazut in APV, cumparatorul este obligat sa comunice aceasta ocolului silvic, sa 

colecteze in platforma primara,  prin fortele proprii sau prin intermediul persoanei juridice desemnate sa efectueze 

exploatarea masei lemnoase, lemnul aflat in faze tehnologice, sa participe la efectuarea inventarelor stocurilor din 

platforma primara precum si la reprimirea parchetului. Cumparatorul nu are dreptul sa emita pretentii asupra masei 

lemnoase aflate pe picior sau/si in platforma primara. Cumparatorul sau dupa caz persoana juridica care efectueaza 

exploatarea are dreptul de a emite pretentii doar asupra manoperei aferente operatiilor de scos – apropiat a lemnului 

aflat in faze tehnologice dupa momentul depasirii APV–ului, pentru care se va intocmi un contract de prestari servicii.  

46. În condiţiile în care scos-apropiatul şi/sau depozitul materialulul lemnos afectează terenuri aparţinând altor persoane 

(fizice sau juridice), cumparatorul stabileşte cu proprietarul terenului, fără aportul vanzatorului de masă lemnoasă, 

modalităţile de soluţionare în vederea derulării corespunzătoare a contractului de vanzare-cumparare a masei 

lemnoase. Colectarea lemnului prin traversarea terenurilor apartinand altor proprietati se face cu plata de cumparator a 

servitutii  de trecere si dupa caz, a despagubirilor stabilite prin intelegerea partilor. In cazul in care nu se poate asigura 

accesul in partida, in conditiile art. 67 alin (2) din Legea 46/2008, contractul inceteaza de drept, garantia de 

contractare se restituie cumparatorului, iar partida se va oferi la o noua licitatie. 

47. Transportul materialului lemnos se va face cu respectarea strictă a prevederilor prevederile HG nr. 470/2014 pentru 

aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase si regimul spatiilor 

de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund cu modificarile ulterioare. 

Cumparatorul îşi asumă întreaga răspundere asupra gestionării legale a masei lemnoase, transportului, prelucrării şi 

valorificării tuturor sortimentelor rezultate în urma exploatării acesteia. Cumparatorul are obligatia luarii tuturor 

masurilor pentru evitarea degradarii drumurilor forestiere pe care transporta masa lemnoasa; transportul nu se va 
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efectua in perioadele cu ploi abundente sau cand platforma drumului este imbibata cu apa in urma topirii zapezilor. 

De asemenea, se vor respecta restrictiile impuse de vanzator privind tonajul incarcaturii transportate, iar volumele 

inscrise in avizele de insotire nu vor depasi capacitatea mijlocului de transport. 

48. Operatorii economici care executa lucrarile de exploatare a lemnului  au obligatia respectarii prevederilor legislatiei 

de mediu in vigoare și a condițiilor specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizaţiilor de exploatare pentru 

desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, condiţii care vor fi incluse în cuprinsul 

autorizaţiei de exploatare.  
 

 V. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA / EXPLOATARE 
 

 

49. Emiterea autorizatiei de exploatare este conditionata de depunerea de catre cumparator a cererii pentru autorizarea 

spre exploatare a partizii a imputernicirilor pentru titularul autorizatiei, predarile spre exploatare, controale, 

reprimirea partizii si de incasarea cautiunii si de plata primei rate din contract. Predarea masei lemnoase se va face pe 

postate, dupa efectuarea platii contravalorii acesteia inclusiv a eventualelor penalitati de neplata, sau daca partile 

convin, dupa depunerea la vanzator de instrumente de plata cu scadenta la maxim 5 zile calendaristice de la data 

esalonarii. Plata se poate face cu bilet la ordin, CEC, direct cu ordin de plata în contul vânzătorului sau numerar la 

caseria unităţii, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data prevăzută în esalonarea convenita de comun 

acord intre parti specificata in anexa nr. 1 la prezentul contract. Incepand cu prima zi calendaristica de la expirarea 

termenului maxim de plata a volumului esalonat, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, se vor calcula 

penalităţi contractuale de 0,03%/zi din valoarea volumului de masa lemnoasa neplatit conform esalonarii la plata a 

prezentului contract. Prin plata efectuata a unei rate se intelege ca banii sunt incasati de catre vanzator atat pentru 

valoarea masei lemnoase cat si pentru eventualele penalitati contractuale. 

50. Facturarea masei lemnoase contractate se va face anticipat sau cel mai tarziu la datele prevazute in esalonarea la 

plata din anexa nr.2 la prezentul contract.  Emiterea facturii aferente primei rate din contract este conditionata de 

depunerea de catre cumparator a cererii pentru autorizarea spre exploatare a partizii. Neridicarea facturilor de către 

cumparator nu-l exonerează pe acesta de achitarea ratelor prevăzute în eşalonare, facturile putand fi comunicate 

cumparatorului si prin e-mail sau posta. In cazul nedepunerii la vanzator a biletelor la ordin sau a filelor CEC si/sau 

achitarea directa a masei lemnoase esalonate, inclusiv a eventualelor penalitati de neplata, vanzatorul va interzice 

activitatea de exploatare si/sau transport a masei lemnoase pana la achitarea sumelor scadente. Eventualele penalitati 

de neplata a unei facturi de masa lemnoasa emisa conform esalonarii la plata, se vor factura si incasa imediat dupa 

plata contravalorii masei lemnoase din respectiva factura. Predarea spre exploatare a postatei aferente se va realiza 

doar dupa plata masei lemnoase si a eventualelor penalitati de neplata. In cazul masei lemnoase facturarea se 

realizeaza prin inscrierea volumului brut, pana la incidenta cu volumul brut din APV si a valorii aferente, fara TVA. 

51. In perioada de forta majora/situatii deosebite consemnate conform prevederilor prezentului contract, nu se vor factura 

ratele esalonate la plata in aceasta perioada, urmand ca la terminarea situatiei respective sa se faca reesalonarea ratelor 

din contract pe baza de act aditional, precum si facturarea masei lemnoase aferente acestora. 

52. Garantia de contractare constituita pentru masa lemnoasa adjudecata ramane la dispozitia vanzatorului pana la data 

procesului-verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare, iar in cazul predarii pe postate, pana la 

predarea intregii cantitati de masa lemnoasa din contract. In cazul in care se calculeaza penalitati de neplata la termen 

aferente masei lemnoase din contract, acestea se vor putea retine si din garantia de contractare, iar garantia de 

contractare ramasa poate fi folosita numai cu acordul scris al operatorului economic pentru plata ultimei rate de masa 

lemnoasa din contract.  

Garantia de contractare nu se restituie cumparatorului in urmatoarele situatii: 

a) in cazul rezilierii contractului din vina cumparatorului conform prevederilor prezentului contract; 

b) masa lemnoasa nu a fost predata spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic; 

c) valoarea garantiei de contractare, cu acordul partilor, se foloseste pentru plata ultimei rate de masa lemnoasa din 

contract. 

53. Cauțiunea, depusă pana la data autorizării spre exploatare a parchetului, serveşte pentru asigurarea execuţiei 

corespunzătoare a lucrărilor de exploatare si curatare a parchetului/platformei primare, pentru prevenirea prejudicierii 

arborilor nedestinati exploatarii, a solului, a malurilor apelor, a seminţişului utilizabil peste limitele admise de 

normele tehnice, pentru refacerea elementelor de drum forestier degradat din vina operatorului economic precum şi 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a clauzelor contractuale (retinere penalitati neexploatare in termen, retinere 

penalitati necuratare in termen parchet/platforma primara). Această garanţie va fi restituită de vanzator dupa  

reprimirea parchetului şi plata integrală a masei lemnoase ce face obiectul prezentului contract inclusiv a eventualelor 

penalitati contractuale, dupa efectuarea tuturor retinerilor specificate in actul de reprimire. 

54.  Preţul unitar de vânzare-cumpărare a masei lemnoase (exprimat în lei/mc) este cel stabilit în cadrul şedinţei de licitaţie 

(negociere), nu include TVA, fiind consemnat în procesul verbal de licitaţie şi menţionat în capitolul III Valoarea 

contractului. 
  

 

         VI. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI, PERIOADA DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE 

SI TERMENELE DE PLATA 
 

55. Contractul este valabil de la data semnarii de catre parti si inregistrarii acestuia la vanzator, iar perioada de derulare a 

contractului este  pana la ..................... In cazul  prelungirii autorizatiei de exploatare conform art.9 alin 7 si art.26 alin 

2 din OM 1540 / 2011, contractul de vanzare cumparare a masei lemnoase se prelungeste automat  pe perioada de 

prelungire respectiva. In cazul prelungirii autorizatiei de exploatare in baza art.9 alin 1-6 din OM 1540/2011, 

contractul se va prelungi pe baza de act aditional, cu perioada de prelungire a autorizatiei de exploatare. Contractul 
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este valabil şi produce efecte juridice până la stingerea tuturor obligaţiilor părţilor.  

56. Reprimirea parchetului se va putea realiza doar la achitarea integrala a valorii masei lemnoase respective, si a 

eventualelor penalitati de neplata, conform contractului pana cel tarziu la data expirarii termenului de exploatare 

prevazut in autorizatie. Cautiunea se va restitui integral cumparatorului, in cazul in care nu exista prejudicii (vatamari 

semintis, vatamari arbori, degradare drumuri forestiere, sol, maluri,  ape, etc.), in cazul in care nu mai exista material 

lemnos in platforma primara si aceasta este curatata, in cazul in care nu sunt necesare lucrari de impaduriri ale 

taluzurilor, drumurilor de tractor, consolidari, nivelari, lucrari de recepare a semintisului vatamat inclusiv lucrari 

pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizatiei de exploatare sau penalitati de 

neexploatare/necuratare in termen si parchetul este curatat integral de resturi de exploatare conform normelor tehnice 

in vigoare. 

57. Perioada de exploatare a masei lemnoase din partida........................................................... este de la ___________ 

pana la _____________ si  de la                    pana la                          . 

58. Esalonarea la plata a masei lemnoase ce face obiectul prezentului contract se gaseste in anexa nr. 2 la prezentul 

contract. 
 

VII. FORTA MAJORA 

59. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment exterior, imprevizibil şi de neînlăturat cum ar fi: stare de război, 

cutremure, inundaţii, „factum principis” şi orice asemenea acte prevăzute de lege şi care sunt de natură a pune una 

din părţi în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate. Prin „factum principis” se înţelege acel act al autorităţii 

competente (intervenit după incheierea contractului) care, prin promulgarea unei legi sau a altui act normativ, pune 

una din părţi în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate. Prevederile prezentului articol nu se aplică dacă 

partea care invocă forţa majoră era în întârziere. 

60. 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. 

61.  Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acţionează. 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. 

62. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 

necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă 

neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este 

definită de lege. 

63. Forţa majoră ivită după încheierea contractului, care impiedică sau întârzie total / parţial executarea contractului, 

apără de răspundere partea care nu şi-a putut îndeplini obligaţiile din această cauză, pentru perioada în care 

această îndeplinire este împiedicată sau întirziată, conform prevederilor din Codul Civil. 

64.  Neglijenţa prepuşilor, nerespectarea condiţiilor de utilizare, faptele terţilor şi necunoaşterea legii nu sunt 

evenimente generate de forţă majoră şi nu pot fi invocate de către nici una dintre părţi. 

65. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată 

pretinde celeilalte penalităţi şi daune– interese. 

66. In cazuri de forta majora sau in alte situatii obiective care nu permit executarea lucrarilor de exploatare a lemnului 

cum sunt: inundatii, avalanse, alunecari de teren, precipitatii abundente si alte asemenea, titularii autorizatiilor de 

exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru 

exploatarea parchetelor cu durata manifestarii cazului de forta majora sau a situatiei obiective dupa caz. Forta 

majora/situatia care nu permite executarea lucrarilor de exploatare se constata de o comisie in baza documentelor 

inaintate de partea care o invoca in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la aparitia respectivei situatii. La 

sfarsitul perioadei de forta majora sau a situatiilor care au determinat oprirea activitatii de exploatare, se va intocmi un 

proces verbal constatator, termenele contractuale si autorizatia de exploatare prelungindu-se cu o durata egala cu cea 

necesara pentru inlaturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrarilor de exploatare, cu respectarea 

perioadelor prevazute in anexa 3 la instructiuni si  a duratelor maxime de exploatare, in baza proceselor verbale si a 

actului aditional la contract. De asemenea se vor reesalona la plata si ratele scadente in perioada desfasurarii fortei 

majore/situatiei deosebite si urmatoarele, pe baza de act aditional. Cazurile de forţă majoră, de calamităţi naturale şi 

fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în 

SUMAL, potrivit reglementărilor legale, exonerează părţile, in conditiile legii, de obligaţiile contractuale, care rezida 

din efectele inregistrate pe durata de acţiune a acestora. Valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare se 

prelungeste cu durata perioadei situaţiilor  de forţă majoră, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care 

împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile reglementărilor în 

vigoare. Constatarile privind inceperea respectiv incetarea situatiei de forta majora/situatie obiectiva se pot realiza si 

in lipsa operatorului economic in cazul in care acesta nu se prezinta in termen de 5 zile de la data notificarii de catre 

vanzator. Respectivele constatari ale reprezentantilor vanzatorului vor fi comunicate cumparatorului in vederea luarii 

masurilor ce se impun. 

67. In situatia producerii unor calamitati naturale, constatate cu documente (adresa instiintare si proces verbal de 

incepere) care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate in platforma primara la data reprimirii, acestea se 

constituie ca stoc si se inscriu in procesul verbal de reprimire si se introduc in SUMAL de catre ocolul silvic. Actul de 

punere in valoare nu constituie provenienta legala dupa data reprimirii, cu exceptia parchetelor reprimite cu stoc in 

platforma primara, caz in care valabilitatea APV – ului ca provenienta legala se prelungeste cu 60 de zile, iar in 

situatia de forta majora valabilitatea APV- ului se prelungeste cu 60 de zile de la data incetarii efectului calamitatii, 

moment constatat cu documente legale.   
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        VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI        
          

68. Contractul poate fi reziliat de catre vanzator, in mod unilateral, in urmatoarele cazuri: 

a) cumparatorul nu solicita/ridica autorizatia de exploatare, pe baza de cerere scrisa, in termen de maxim 10 zile 

calendaristice de la data inceperii perioadei de exploatare, renunta in scris, la contract sau la derularea acestuia; 

b) cumparatorul nu incepe lucrarile de exploatare a masei lemnoase contractate in termen de 10 de zile calendaristice 

de la data procesului verbal de predare spre exploatare; 

c) cumparatorul nu achita integral si la termenele scadente masa lemnoasa facturata; 

d) cumparatorul exploateaza masa lemnoasa dintr-o postata nepredata spre exploatare; 

e) cumparatorul nu se prezinta pentru semnare/refuza sa semneze actul aditional la contract, respectiv prelungirea 

autorizatiei de exploatare in urma incetarii situatiei de forta majora/ situatie deosebita care a impiedicat executarea 

lucrarilor de exploatare; 

f) cumpărătorul taie ilegal arbori din suprafaţa aferentă partizii contractate sau din fondul forestier administrat de 

vânzător; în acest caz, pe langă rezilierea contractului se aplică sancţiunile legale; 

g) cumpărătorul nu exploatează în termen parchetul; 

h) cumpărătorul nu constituie cauţiunea până la data prevăzută pentru autorizarea partizii; 

i) cumpărătorul nu respectă tehnologia de exploatare si modalitatea de adunat-scos-apropiat a lemnului prevăzută în 

prezentul contract, declarată şi asumată de către cumpărător cu prilejul participării la licitaţia/negocierea în urma 

căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract; 

j) cumpărătorului îi încetează valabilitatea certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră înainte 

de reprimirea parchetelor aferente partizilor contractate şi nu prezintă un nou certificat valabil.   

În cazurile de mai sus, cumpărătorul pierde în favoarea vânzătorului garanţia de contractare și dreptul de proprietate 

asupra masei lemnoase achitate dar nerecoltate sau aflate în diverse faze de exploatare pe suprafața parchetului. După 

recuperarea eventualelor prejudicii/penalități suferite de vânzător, contravaloarea masei lemnoase neridicate se va 

restitui cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat cu cuantumul prejudiciilor/penalităților reținute în sarcina sa. 

69. Contractul poate fi reziliat de cumparator, in mod unilateral, in cazul in care vanzatorul, in mod nejustificat si din vina 

sa:  

a) nu eliberează autorizaţia de exploatare în cel mult 10 zile calendaristice după termenul prevăzut în eşalonare 

(Anexa nr. 2); 

b) nu predă parchetul / postaţa achitata în termen de 10 zile calendaristice de la data prevăzută în eşalonare (Anexa nr. 

2);  

70. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată 

pretinde celeilalte daune – interese sau penalităţi. În acest caz rezilierea contractului se produce de drept, fără 

intervenţia instanţelor judecătoreşti, dar cu obligaţia vânzătorului / cumpărătorului de a notifica cumpărătorul / 

vânzătorul cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, telegramă, e-

mail sau fax. 

71. Încetarea contractului nu înlătură obligativitatea executării, de oricare din părţi, a obligaţiilor scadente până în 

momentul încetării acestuia. 

72. Rezilierea contractului nu împiedică executarea garanţiilor constituite de către cumpărător în favoarea vânzătorului, în 

cazul neachitării obligaţiilor restante (valoarea masei lemnoase, penalităţi contractuale, prejudicii). 

73. Rezilierea totală sau parţială a contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 

74. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat 

încetarea contractului. 

75. In situatia rezilierii contractului in interiorul termenului prevazut in autorizatia de exploatare, inclusiv al duratelor de 

prelungire aprobate se efectueaza reprimirea partiala a  parchetului cu inventarierea masei lemnoase ramase pe picior, 

in fazele de doborat si scos-apropiat precum si in platforma primara, in prezenta imputernicitilor partilor contractuale, 

realizandu-se si regularizarea platilor aferente masei lemnoase exploatate rezultate ca diferente intre APV – ul initial 

si stocurile constatate pe picior, in faze si in rampa, care trebuie achitata in intregime de catre cumparator, inclusiv 

penalitatile contractuale. In acest caz se va retrage si autorizatia de exploatare de catre vanzator, cumparatorul 

pierzand orice drept asupra masei lemnoase ramase pe picior, respectiv in faze tehnologice sau in platforma primara, 

masa lemnoasa ramanand in gestiunea padurarului titular de canton.  

76. Rezilierea contractului din vina exclusiva a operatorului/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage pierderea 

garantiei de contractare aferente, precum si dreptul de participare la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa pe picior 

in cadrul RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, pentru o perioada de 6 luni de zile de la data rezilierii. 
 

IX. PENALITATI SI DAUNE-INTERESE 
 

77. Pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi/sau daune – interese, conform prevederilor din acest 
contract şi ale legislaţiei în vigoare.  

78. Pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, partea în culpă este de drept în întârziere, fără vreo notificare prealabilă. 

79. Vânzătorul datorează penalităţi cumpărătorului, în următoarele situaţii si cuantumuri: 
a) dacă până la termenul stabilit pentru începerea exploatării, conform graficului de eşalonare prevăzut în Anexa nr. 2, 
nu emite autorizaţia de exploatare, fără motive întemeiate şi din vina sa, vânzătorul va plăti penalităţi de 0,03% din 
valoarea masei lemnoase din partida care trebuia să fie autorizată la exploatare, pentru fiecare zi de întârziere; 
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b) dacă în termenul şi în condiţiile stabilite prin prezentul contract, nu predă, din culpa sa exclusivă, spre exploatare 
partida / noua postaţă, vânzătorul va plăti penalităţi de 0,03% din valoarea masei lemnoase care trebuia predată, 
pentru fiecare zi de întârziere. 

80. Cumpărătorul datorează penalităţi vânzătorului, în următoarele situaţii şi cuantumuri:                                                                                                                                                                                             

a) dacă nu achită, în maxim 5 zile calendaristice de la data prevazuta in graficul de esalonare la plata, facturile primite 

de la vânzător, va plăti penalităţi de întârziere de 0.03% din valoarea neachitată a facturii, calculate pentru fiecare zi 

de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate 

inclusiv. În situaţia neachitării ratelor la termenele prevăzute în contract, vanzatorul poate bloca activitatea de 

exploatare si transport a masei lemnoase din partida până la stingerea datoriei si va calcula penalităţile aferente valorii 

facturate si neincasate.  

b) dacă nu se pot reprimi, în termenul prevăzut în autorizaţia de exploatare, suprafeţele pentru care sunt planificate şi 
organizate lucrările de regenerare, cumpărătorul plăteşte penalităţi în cuantum de 1% din valoarea devizului întocmit 

de către ocolul silvic pentru respectiva lucrare de regenerare, pentru fiecare zi de întârziere, precum şi daune – 
interese în cazul în care se pierde un sezon de vegetaţie. 
c) pentru întârzierea exploatării masei lemnoase peste termenul initial prevăzut în autorizatia de exploatare, cu 
excepţia cazurilor în care există procese verbale de forta majora/situatii deosebite aprobate precum şi pentru perioada 
de restricţie, cumparatorul va plăti penalităţi de 0,03 % pentru fiecare zi calendaristica de intarziere pentru cantitatea 

rămasă neexploatată - pe picior si in faze, conform actului de constatare, calculate la preţul de adjudecare a masei 
lemnoase, pana la reprimirea parchetului.  
d) in cazul depasirii termenului de curatire a parchetului de resturi de exploatare, in parchetele in care legislatia 
prevede efectuarea acestei operatii, peste termenul prevazut initial in autorizatia de exploatare, se vor calcula 

penalitati de 1 % pe zi pentru suprafata ramasa necuratata specificata in actul de constatare. In cazul in care nici la 
noul termen nu este realizata curatarea integrala a parchetului, se va retine din cautiune o valoare proportionala cu 
suprafata necuratata raportata la suprafata intregului parchet, precum si penalitatile de necuratare calculate pana la 
acea data, iar titularul autorizatiei de exploatare va fi sanctionat conform Legii 171/2010. 

e) in cazul depasirii postatei predate spre exploatare, cumparatorul se obliga sa plateasca vanzatorului contravaloarea 
volumului cu care se depaseste respectiva postata precum si penalitati in cuantum de 5% din valoarea aferenta 
volumului cu care s-a depasit postata. 

81. Daca prin procesul de exploatare sunt distrusi ori vatamati arbori care nu erau destinati exploatarii, titularul 

autorizatiei de exploatare sau reprezentantul imputernicit al acestuia, sesizeaza  ocolul silvic in termen de 5 zile de la 

producere, fara ca acesti arbori sa se doboare sau fasoneze, in vederea constatarii si luarii masurilor ce se impun 

conform legislatiei in vigoare. Contravaloarea prejudiciului se va calcula conform prevederilor art. 13 lit.r din OM 

1540/2011 cu modificarile ulterioare, si se va  adauga la valoarea  lemnului rezultat din  acesti arbori, valoarea totala 

se va recupera de la titularul autorizatiei in cazul in care acesta este si cumparatorul. In cazul in care cumparatorul 

exploateaza masa lemnoasa in baza unui contract de prestari servicii, acesta va plati valoarea lemnului, iar persoana 

juridica imputernicita sa execute exploatarea va plati valoarea prejudiciului.  

82. Doborarea arborilor in perioada de suspendare sau dupa retragerea autorizatiei ori in afara termenelor de exploatare 

inscrise in autorizatie, constituie taiere fara drept si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale. Este interzisa 

exploatarea masei lemnoase in afara termenelor prevazute in autorizatie. In cazul tăierii de arbori nemarcaţi din 

categoria celor nedestinati exploatarii aflati pe suprafata parchetului sau sustrasi , valoarea prejudiciului se va calcula 

conform legislatiei in vigoare şi se vor aplica după caz prevederile Legii 171 / 2010  sau Legii 46/2008 . 

83. Dacă suma reprezentând garanția de contractare/cautiunea nu acoperă eventualele daune determinate de neplata 
facturilor în termen sau alte daune provocate vânzătorului, cumpărătorul este obligat să plătească aceste daune în 
cuantumul dovedit. 

    

               X. ALTE CLAUZE        
 

84. Nu se poate cesiona dreptul asupra masei lemnoase care face obiectul prezentului contract. 

85. Conform prevederilor HG 470/2014 art. 4, se interzice incepand cu data de 01.01.2015, exploatarea masei lemnoase 

de catre operatori economici care nu utilizeaza un sistem „due diligence” implementat conform Regulamentului (UE) 

nr. 995/2010, astfel ca operatorii economici care incheie contracte de vanzare – cumparare cu RPL Ocolul Silvic 

Talmaciu R.A.sunt obligati ca pana la data autorizarii parchetelor contractate sa prezinte vanzatorului dovada utilizarii 

unui sistem „due dilligence”. In cazul neprezentarii dovezii utilizarii unui sistem „due dilligence” corespunzator, pana 

la data autorizarii, contractele de vanzare – cumparare incheiate se reziliaza cu pierderea garantiei de contractare de 

catre cumparator. 
86.  Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania, iar reglementarile si instructiunile tehnice in baza carora se 

deruleaza prezentul contract sunt urmatoarele: Legea 46/2008 Codul Silvic republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare; HG 715/2017 pentru aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publica; HG 470/2014 privind aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea 
materialelor lemnoase la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si a instalatiilor de prelucrat lemn 
rotund precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului UE nr. 995/2010; Normele tehnice nr. 4 pentru 
evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii; OM 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind 
termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos cu completarile si 
modificarile ulterioare; OM 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, 
obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitati de transmitere a informatiilor standardizate; OM 
1158/2016 privind aprobarea Planului de management si Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa 
si ROSPA0043 Frumoasa; Regulamentul UE nr. 995/2010; Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea 
contraventiilor silvice; Ordinul 1078/2017 privind modificarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu; OUG 
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195/2005 privind Protectia Mediului; Norme de timp si productie unificate pentru lucrari din silvicultura; OM 
1330/2015 privind atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera; Codul civil, Codul 
Comercial si alte reglementari in vigoare. 

87. Orice modificare si completare a prevederilor prezentului contract se poate face cu acordul comun al ambelor părţi, 
exprimat în scris şi cu motivaţii legale, pe baza de act aditional. 

88. Prezentul contract impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si 
inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

89. Orice modificare a titulaturii cumparatorului, adresei, a numarului de cont, a administratorului sau a oricaror alte date 
ce pot influenta buna derulare a prezentului contract se vor comunica, in scris vanzatorului, dupa caz, prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire, sub sanctiunea de daune-interese, in termen de 5 zile lucratoare. 

90. Cumparatorul are obligatia ca, in termen de 48 de ore, sa il anunte in scris pe vanzator ca impotriva sa a fost introdusa 
o cerere de deschidere a procedurii de insolventa, potrivit legislatiei in vigoare. Omisiunea cumparatorului de 
instiintare atrage raspunderea reprezentantului legal al cumparatorului, pentru pagubele pricinuite, care va raspunde in 
calitate de fidejusor. 

91. Administratorii, reprezentantii legali, asociatii si/sau actionarii cumparatorului care semneaza prezentul contract, 
actele aditionale si anexele acestuia, raspund in solidar cu cumparatorul obligandu-se fata de vanzator sa execute 
obligatiile debitorului daca acesta le executa doar partial sau nu le executa din lipsa de fonduri precum si in cazul in 
care nu executa in totalitate obligatiile asumate in prezentul contract, cu rea credinta. 

92. Partile vor considera cazuri de rea credinta urmatoarele situatii: 

a) incetarea de facto a activitatii cumparatorului pe persoana juridica debitoare si desfasurarea acesteia direct sau prin 
persoane interpuse printr-o alta persoana juridica; 

b) constatarea lipsei de acoperire a filelor CEC si la biletelor la ordin emise in vederea platii la termen a masei 
lemnoase cumparate sau a altor obligatii financiare; 

c) neachitarea, in intregime, a facturilor restante dupa trecerea unui termen de 15 zile; 

d) plata, de catre cumparator, a altor creditori, in mod preferential, achitandu-se creante nascute ulterior creantelor ce 
izvorasc din prezentul contract; 

e) achizitionarea de bunuri mobile si imobile de catre cumparator in conditiile in care exista datorii fata de vanzator ce 
provin din prezentul contract; 

f) alte cazuri care arata reaua credinta a cumparatorului, fara ca partile sa se limiteze la cele enumerate mai sus. 

93. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris, in limba 
romana. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una din parti celeilalte este valabil indeplinita 
daca va fi transmisa la adresa prevazuta la pct. I – Partile contractante din prezentul contract, chiar daca partea si-a 
schimbat adresa, dar nu a anuntat celalalt contractant in termen de 5 zile lucratoare. Comunicarile intre parti se pot 
face prin depunerea directa la sediul partii destinatare a documentelor sau prin transmiterea prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire prin posta sau curier rapid, precum si prin fax sau email.  In cazul in care 
comunicarea se face pe cale postala, aceasta se considera primita la data mentionata pe confirmare de catre oficiul 
postal primitor/curier rapid, iar in cazul in care comunicarea se transmite prin fax sau email, aceasta se considera 
primita in ziua transmiterii daca ora transmiterii se incadreaza in programul de lucru al partii primitoare sau in prima 
zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata daca ora transmiterii nu se incadreaza in programul de lucru al partii 
primitoare.  

94. Prezentul contract s-a incheiat la data inregistrarii acestuia, in limba romana, conţine un număr de 10 pagini si 2 anexe 
şi s-a întocmit în două exemplare originale avand ambele aceeasi valoare probatorie, un exemplar pentru vanzator si 
un exemplar pentru cumparator. 
      
         VANZATOR,                                                                                           CUMPARATOR, 

 
            RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA                                                                                           SC ...................... SRL
  
          Sef ocol    Contabil sef                                                                                              Reprezentant legal 
     
     ing. Popa Valeriu     ec. Stroia Mihai                                                                   ……………………….. 
 
 

 


