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Formular nr.8 

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII EXPLOATARI FORESTIERE 
Nr. ______ din  ___ / ____ / _________ 

 
 
         I. PARTI CONTRACTANTE 

1. Regia Publica Locala Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, cu sediul in loc. Saliste, str. Baii , nr. 1 , jud. Sibiu, , 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J32/758/2005, cod fiscal RO 17613913, reprezentata prin– Sef Ocol: ing. Brad 
Tiberiu, Contabil: Pop Delia, cont virament RO49RZBR0000060003083820, deschis la Raifeissen BanK Saliste, in calitate de 
ACHIZITOR  

si 
2 S.C. ....................... SRL , cu sediul in localitatea ..............., strada ................., numarul ....., bloc...., scara....., ap... , 

judetul ........., cont virament ........... deschis la banca  ..........., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J...../.../....., 
cod fiscal .............. , reprezentata prin  .......................... in calitate de PRESTATOR, au incheiat urmatorul contract: 
Obiectul Contractului: 

3. Totalitatea operatiilor de exploatare forestiera ce au ca obiect transformarea arborilor pe picior pusi în valoare in 
partida pe sortimente de lemn brut depozitat în platforma primara / cioata si a operatiilor post exploatare , conform caietului 
de sarcini (anexa 1). 

4. Prestatorul a adjudecat dreptul de a executa lucrarile de exploatare în urma sedintei de evaluare a ofertelor din data 
de ………… conform procesului verbal de evaluare nr. ……… /…………... 

5. Masa lemnoasa ce face obiectul prezentului contract se afla in fondul forestier proprietate a orasului Saliste , fiind 
administrat de RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA 

6. Date tehnico – economice ale obiectului contractului: 

Partida UP, u.a.  An productie Produse Taiere Perioada admisa  Luni de exploatare 

…………… ……….. …………. ………….. …………. ……… ……. 

 

Partida  Volum brut 
(mc) 

PU Adjudecat 
(lei) 

Valoare contractata 
fara TVA (lei) 

Valoare contractata cu 
TVA (lei) 

Oferta din 
data 

Garantie 
Exploatare (lei) 

……… ………. ……. ………….. ………….. ……….. …………. 

7. La contractare a fost prezentat atestatul de exploatare cu seria şi numarul C ……./………. valabil pana la data de 
………….. 
Obligatiile Achizitorului: 

8. Sa emita autorizatie de exploatare pentru partida ce face obiectul prezentului contract, conform capitolului 
ESALONAREA LUCRARILOR DE EXPLOATARE si sa stabileasca graficul de controale ce se vor executa. 

9. Sa permita prestatorului, accesul la documentele intocmite cu ocazia punerii în valoare a masei lemnoase , pe 
intreaga perioada de contractare şi pana la reprimirea parchetului. 

10. Sa predea spre exploatare prestatorului masa lemnoasa din partida mentionata în capitolul OBIECTUL 
CONTRACTULUI si specificatiile sortimentatiei dorite. In cazul in care nu se fac mentiuni speciale se va respecta sortimentatia 
din APV, cu sortarea separate a lemnului de lucru si a celui de foc, 

11. Sa analizeze inaintea emiterii autorizatiei de exploatare , memoriile justificative depuse de prestator pentru 
amplasarea instalatiilor de scos – apropiat (linii de funicular, drumuri tractor) şi sa execute punerea in valoare a materialului 
lemnos de pe traseele de colectare aprobate. Lucrarile de exploatare a masei lemnoase de pe traseele de scos – apropiat ce 
urmeaza a fi amplasate , vor face obiectul unui alt contract ce se va intocmi intre parti intr-un interval de timp cat mai scurt 
de la data executarii punerii în valoare a masei lemnoase , inaintea inceperii lucrarilor de exploatare. 

12. Sa verifice in cel mult 5 zile si sa aplice masurile legale in cazul prejudicierii (ruperea sau dezradacinarea) 
arborilor nemarcati, de catre prestator in cursul procesului de exploatare. 

13. Sa verifice si sa insuseasca documentele prezentate de prestator in cazul de forta majora  care pot duce la 
depasirea termenului initial din autorizatia de exploatare. Sa intocmeasca proces verbal constatator la sfarsitul perioadei de 
forta majora si sa prelungeasca autorizatia de exploatare cu o perioada egala cu cea necesara pentru inlaturarea efectelor 
negative produse exploatarii.  

14. Sa informeze prestatorul asupra aspectelor legate de protectia muncii  din raza parchetului (stancarii, arbori 
putregaiosi, iescari,etc.).  

15. Sa prelungeasca termenele din autorizatia de exploatare in cazurile premise de legislatia in vigoare, cu aplicarea 
prevederilor contractuale 

16. Sa restituie prestatorului garantia de exploatare dupa efectuarea intregii game de lucrari prevazute in 
contract,(apropierea materialului lemnos in platforma primara, curatarea parchetului de resturi de exploatare, nivelarea 
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cailor de scos apropiat, etc), fapt consemnat prin procesele verbale de receptie si controlul exploatarii efectuat la finalizarea 
lucrarilor. Restiuirea se face integral in cazul in care aceasta nu este afectata de retineri (prejudicieri arbori, semintis, 
degradarea drumului forestier, sol, malurilor apelor, penalitati neexploatare in termen, degradare si declasare nejustificata a 
materialului lemnos) 

17. Sa delege reprezentanti care sa realizeze receptiile de masa lemnoasa fasonata in platforma primara/cioata si 
care sa intocmeasca procesele verbale aferente 

18. Sa achite prestatorului contravaloarea lucrarilor de exploatare efectuate in baza cantitatilor de material lemnos 
receptionat si a facturii emise de prestator 

19. Sa scrie in atestatul de exploatare al prestatorului volumul contractat iar in cazierul tehnic de exploatare, 
eventualele sanctiuni applicate. 
 
Obligatiile Prestatorului:  

20. Prestatorul contractului de prestari  servicii exploatare a masei lemnoase 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. Pentru neridicarea autorizatiei de exploatare , pe baza de cerere scrisa, precum si pentru 
neinceperea lucrarilor de exploatare a masei lemnoase contractate in termen de 10 zile de la data inceperii perioadei de 
derulare a contractului, prestatorul pierde orice drept asupra masei lemnoase ce face obiectul contractului pierzand garantia 
de licitatie, respectiv garantia de licitatie si cea de exploatare. Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevazute in 
autorizatie poate incepe numai dupa predarea efectiva, pe teren ,a parchetului si intocmirea procesului verbal de predare - 
primire ce constituie document de gestiune a parchetului / postatei. Aceasta predare – primire se va face conform OM 
1540/2011.  

21. Cu ocazia primei plăți, prestatorul va depune in contul de garantii al achizitorului o suma echivalenta cu minim 
5% din valoarea totală a prestației, suma stabilita la semnarea contractului de vanzare a masei lemnoase. Restituirea acestei 
cautiuni se va face la reprimirea parchetelor in conditiile stabilite de respectivul 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. 

22. 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. 

23. Prestatorul va depune spre aprobare cel tarziu o data cu cererea pentru autorizare 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 .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 Depozitarera 
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. 

24. 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.  

25. 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 
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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 concomitant cu cel 
gros.  

26. 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. 

27. 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 , in cel mult 5 zile de la producerea evenimentului 
fara ca acesti arbori sa se doboare sau sa se fasoneze. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatamarea arborilor 
se calculeaza prin inmultirea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior in vigoare, cu valoarea factorului 
“k” pe specii ori grupe de specii si categorii de diametre, si se recupereaza de la titularul autorizatiei; lemnul rezultat din 
arborii prejudiciati ramanae la administrator. 

28. 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  

29. In cazul depasirii volumului prevazut in APV, prestatorul este obligat sa comunice aceasta ocolului silvic , sa 
colecteze in platforma primara,  prin fortele proprii, lemnul aflat in faze tehnologice, sa participe la efectuarea inventarelor 
stocurilor din platforma primara precum si la reprimirea parchetului. Prestatorul nu are dreptul sa emita pretentii asupra 
masei lemnoase aflate pe picior sau/si in platforma primara. Prestatorul 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 act aditional la contractul de prestari servicii.  

30. Prestatorul este obligat sa execute exploatarea intregii cantitati de masa lemnoasa in termenele de derulare 
prevazute in contract. Intarzierea exploatarii masei lemnoase peste termenele initiale din autorizatia de exploatare cu 
exceptia cazurilor in care exista memoriu de forta majora aprobat, precum si pentru perioadele de restrictie (cf. OM 1540 / 
2011), atrage penalizari de 0,10 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru cantitatea neexploatata, calculate la pretul de 
adjudecare.  

31. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuarii operatiunilor de sectionat , manipulare stivuit, incarcat 
etc. se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de exploatare, 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 

32. In situatia rezilierii contractului in interiorul termenului prevazut in autorizatia de exploatare, inclusiv al duratelor 
de prelungire aprobate se efectueaza reprimirea parchetului cu inventarierea masei lemnoase pe picior sau in fazele de 
doborat si scos-apropiat.  Cheltuielile de inventariere, scoaterea materialului lemons in afara parchetului si curatarea 
parchetului de exploatare pana la termenul prevazut in autorizatie sunt suportate de partea contractuala vinovata de 
reziliere .  

33. In cazul in care autorizatia de exploatare prevede curatirea parchetului, aceasta se va realiza pe toata suprafata 
prin asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare pe cioate, in afara ochiurilor cu semintis si in afara drumurilor si 
potecilor de acces in parchet, a vailor si paraielor din interiorul parchetului fara a ocupa suprafete mai mari de 10 % din 
suprafata parchetului in cazul taierilor cu regenerare. La taierile rase in arborete de rasinoase, in taierile de transformare a 
pasunilor impadurite precum si in toate taierile fara restrictie urmate de regenerare artificiala resturile de exploatare se 
strang in siruri sub forma de martoane cu latime max.de 1 – 1,2 m intrerupte aproximativ din 20 in 20 m, orientate pe linia de 
cea mai mare panta cu distanta intre siruri de 15-20 m.  

34. Titularul autorizatiei are 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.Titularul autorizatiei 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 .  

35. 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  

36. Sa respecte precizarile notelor emise de achizitor pe parcursul derularii lucrarilor de exploatare, privind 
sortimentele ce urmeaza a fi obtinute din masa lemnoasa aflata în stoc pe picior sau în faze , la data emiterii acestora. 
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37. Sa utilizeze tehnici şi procedee de lucru adecvate pentru fiecare caz în parte prin care sa se evite declasarea 
masei lemnoase ce se exploateaza.  

38. Sa asigure derularea lucrarilor de exploatare în ritmul stabilit de parti prin graficul de esalonare si sa predea 
reprezentantului achizitorului pe baza de process verbal, masa lemnoasa fasonata din platforma primara/cioata 

39. În platformele primare/cioata , sortimentele prevazute in APV sau notificate special vor fi depozitate în tasoane 
separate lemnul de lucru si lemnul de foc. 

40. Sa asigure forta de munca şi utilajele necesare manipularii lemnului în platforma primara pentru a putea 
receptiona materialul lemnos exploatat şi depozitat in rampa. 

41. Prestatorul care executa lucrarile de exploatare a lemnului are obligatia respectarii prevederilor legislatiei de 
mediu in vigoare si a autorizatiei de mediu. Nerespectarea acesteia atrage raspunderea  operatorilor economici care executa 
lucrarile de exploatare a masei lemnoase conform prevederilor legale.  

42. Esalonarea lucrarilor de exploatare: 
43. Prestatorul va executa lucrarile de exploatare respectand urmatorul grafic de esalonare a cantitatii de masa 

lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata si receptionata cat şi a termenelor de incepere şi terminare prevazute. 

Specificatie derulare 
contract  

Volum brut de 
exploatat  

- mc- 

Valoare de plata 
- lei-  

Perioada lucrarilor de exploatare 

De la … Pana la … 

Total contract      

Postata 1     

Postata  2     

Postata 3     

 
44. Prezentul grafic de esalonare a fost intocmit de comun acord intre partile contractuale. 
45. Fata de prevederile prezentului grafic, partile admit abateri lunare de + / - 10 % fata de cantitatile esalonate. 

Modalitati de plata: 
46. Plata se face de catre achizitor prin instrumente legale de plata , în baza facturilor emise de prestator, pentru 

masa lemnoasa , exprimata în metri cubi de material lemons receptionat 
47. Facturile emise de prestator vor fi admise de achizitor în baza receptiilor efectuate de delegatii partilor si a 

proceselor verbale aferente, vizate de seful de ocol. 
48. În situatia in care prestatorul pregateste pentru o receptie o cantitate mai mare decat cea prevazuta in graficul 

de esalonare a lucrarilor se va realiza receptie si plata pentru cantitatea receptionata. 
49. Reprimirea parchetului se va putea realiza doar dupa receptionarea intregii cantitati de masa lemnoasa, conform 

contractului. Garantia de exploatare se va restitui integral prestatorului dupa reprimirea parchetului contractat, in cazul in 
care nu exista prejudicii (vatamari semintis, vatamari arbori, degradare drumuri forestiere , sol, maluri,  ape, etc.), in cazul in 
care nu sunt necesare lucrari de impaduriri ale taluzurilor, drumurilor de tractor, consolidari, nivelari, lucrari de recepare a 
semintisului vatamat sau penalitati de neexploatare in termen. 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. 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 autorizatia de exploatare cu cel mult 30 de zile. 

50. In cazul neprezentarii reprezentantului presstatorului pentru reprimirea parchetului , se incheie in lipsa acestuia 
procesul verbal in care se consemneaza , daca este cazul , si valoarea pagubelor constatate, precum si eventualele penalitati. 

51. La terminarea lucrarilor de exploatare, titularul autorizatiei 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 . 
 
Forta majora 

52.  In cazul in care termenele din autorizatia de exploatare nu pot fi respectate din cauza fortei majore, prestatorul 
va intocmi si prezenta actele doveditoare, verificate si insusite de emitentul autorizatiei, in termen de 10 zile de la data 
producerii evenimentului, dar fara a se depasi termenele contractuale. La sfarsitul perioadei de forta majora se va intocmi un 
proces verbal constatator, termenele contractuale si autorizatia de exploatare prelungindu-se cu o perioada egala cu cea 
necesara pentru inlaturarea efectelor negative produse exploatarii cu respectarea perioadelor prevazute in anexa 3 la 
instructiuni , in baza proceselor verbale si a actului aditional la contract.  . Pe perioada de forta majora constatata si cea de 
restrictie nu se percep penalizari pentru neexploatare in termen. 
 
Raspunderi contractuale: 
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Pentru achizitor:  
53. Penalitati de 0,10 % pe zi din contravaloarea prestatiei serviciului de exploatare a cantitatilor esalonate pentru 

luna în curs, conform graficului de esalonare a lucrarilor de exploatare , pentru neautorizarea şi/sau nepredarea din culpa sa 
a masei lemnoase prevazuta a se exploata. 

54. Penalitati de 0,10 % pe zi dupa termenul limita din esalonarea lunara, din contravaloarea prestatiei serviciului de 
exploatare a cantitatilor exploatate şi stocate în platforma primara, pentru neprezentarea la receptie a delegatului ocolului  
silvic conform prevederilor contractuale. 

55. Penalitati 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: 

56. Prestatorul este obligat sa execute exploatarea intregii cantitati de masa lemnoasa in termenele de derulare 
prevazute in contract. Intarzierea exploatarii masei lemnoase peste termenele initiale din autorizatia de exploatare cu 
exceptia cazurilor in care exista proces verbal de forta majora aprobat, precum si pentru perioadele de restrictie (cf. OM 
1540 / 2011), atrage penalizari de 0,10 % pentru fiecare zi de intarziere, pentru cantitatea neexploatata, calculate la pretul de 
prestare precum si peste termenele din graficul de esalonare al exploatarii 

57. In situatia rezilierii contractului in interiorul termenului prevazut in autorizatia de exploatare, inclusiv al duratelor 
de prelungire aprobate se efectueaza reprimirea parchetului cu inventarierea masei lemnoase pe picior sau in fazele de 
doborat si scos-apropiat si in platforma primara, in prezenta imputernicitilor partilor contractuale.  Cheltuielile de 
inventariere, scoaterea materialului lemons in afara parchetului si curatarea parchetului de exploatare pana la termenul 
prevazut in autorizatie sunt suportate de partea contractuala vinovata de reziliere . 

58. Penalitati de 0,10 % pe zi pentru nerespectarea termenelor de incepere a lucrarilor de exploatare a masei 
lemnoase conform esalonarii, dupa cele 10 zile admise pentru ridicarea autorizatiei si predarea parchetului , in situatia in 
care achizitorul nu reziliaza contractul, calculate la valoarea totala a lucrarilor de exploatare a masei lemnoase. 

59. În cazul prejudiciului inevitabil, de abori nemarcati , in procesul de exploatare, reprezentantul ocolului silvic 
stabileste pe baza de proces verbal valorificarea arborilor vatamati, rupti sau dezradacinati si calcului volumului pentru 
fiecare arbore in parte, valoarea prejudiciilor produse astfel, se calculeaza conform O.M 1540/2011. Aceasta valoare se va 
retine de la prestator din contravaloarea lucrarilor de exploatare prestate sau din garantia de exploatare dupa caz. 

60. In cazul taierii de arbori nemarcati valoarea prejudiciului se va calcula conform legislatiei in vigoare şi se vor 
aplica dupa caz prevederile Legii 171/2010. Sau Legii 46/2008 Codul Silvic. Valoarea prejudiciilor vor fi retinute din garantia 
de exploatare. 

61. Penalitati de 0,1 % pe zi pentru neexecutarea lucrarilor de curatire a parchetelor în cazul în care autorizatia de 
exploatare prevede aceasta gama de operatii , calculate la valoarea lucrarilor conform normelor şi tarifelor în vigoare, pentru 
cantitatile neexecutate. 

62. În cazul în care se produce declasarea nejustificata a materialului lemnos prin aplicarea defectuoasa a tehnicilor 
şi procedeelor de lucru, prestatorul va plati cu titlul de daune – interese contravaloarea diferentei dintre valoarea 
sortimentului care trebuia obtinut şi valoarea sortimentului rezultat, calculate in baza listei de preturi aprobate pentru 
materialul lemnos fasonat la drum auto. 

63. In cazul in care pe parcursul  lucrarilor de exploatare prestatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau le 
indeplineste defectuos, achizitorul poate rezilia unilateral contractul , prin notificarea prestatorului care va pierde garantia de 
exploatare. Sumele datorate de achizitor pentru lucrarile executate de prestator vor fi achitate dupa retinerea din acestea a 
penalitatilor , contravalorii pagubelor sau prejudiciilor constatate 

64. Orice modificare a prevederilor prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul comun al partilor in conditii 
legale 

65. Prezentul contract contine un numar de 5 pagini si s-a incheiat în doua exemplare din care un exemplar pentru 
achizitor şi un exemplar pentru prestator. 
 

          ACHIZITOR,                                    PRESTATOR, 
                             SC……………………….SRL 

ȘEF OCOL,           CONTABIL ȘEF, 
                                                                                                  Director / Reprezentant, 

Ing. Brad Tiberiu    Pop Delia  
                   
                 
  
 


