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I. CONDITII GENERALE DE ACHIZITIE
Art. 1 – Notiuni :
1.1. CONTRACT – actul juridic bilateral care exprimă acordul de vointa al părţilor semnatare,
care dă naştere la drepturi şi obligaţii pentru acestea.
1.2. FURNIZOR si BENEFICIAR – părţile contractante din prezentul contract.
1.3. MATERIAL CONFORM – material lemnos care îndeplineşte condiţiile calitative specificate
in contract;
1.4. MATERIAL NECONFORM - material lemnos care nu îndeplineşte cel puţin una din
condiţiile calitative specificate în contract;
1.5. Sortimentele şi specificaţiile tehnice pentru materialul lemnos livrat sunt prevazute in
contract.
Art. 2 – Obiectul contractului :
2.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta obligaţia FURNIZORULUI de a livra, în
contrapartida preţului achitat de către BENEFICIAR, material lemnos, în sortimentele, cantităţile
şi de calităţile agreate.
Art. 3 – Preţurile şi modalităţile de plată:
3.1. Preţurile sortimentelor de material lemnos contractate vor fi agreate de parţi si indicate în
contract.
3.2. FURNIZORUL va livra cantităţile de material lemnos contractate, însoţite de avizul de
însoţire, considerându-se a fi cantităţi livrate, cele recepţionate de către BENEFICIAR, la sediul
său.
3.3. In cazul in care încărcătura conţine material neconform si procentul acestuia este sub
maximul admis, materialul neconform se plăteşte cu preţul stabilit pentru materialul neconform.
3.4. În cazul în care procentul materialului neconform este peste maximul admis, întreaga livrare
se declasează in sortimentul inferior (în cazul lemnului rotund de OSB) sau întreaga livrare se
plăteşte ca material neconform.
3.5. Părţile convin ca, în derularea prezentului contract să folosească procedurile prevăzute de
art. 155 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 571/ 2003, cu modificările şi completările ulterioare, rap.
la pct. 72 alin. (5) şi pct. 73 (1)din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/22.01.2004 (Anexa 2 la contract), BENEFICIARUL
urmând a emite două facturi lunar, după cum urmează:
- prima, în data de 15 a fiecărei luni, pentru contravaloarea materialului lemnos recepţionat de
el, în perioada 1 – 15 a aceleiaşi luni şi
- a doua, în ultima zi a lunii în curs, pentru contravaloarea materialului lemnos recepţionat de el,
în perioada 16 – 30/31 a lunii respective.
3.6. Dacă părţile nu convin altfel, BENEFICIARUL va achita contravaloarea cantităţilor de material
lemnos recepţionate în perioada 1 – 15 a fiecărei luni şi a căror contravaloare a fost facturată în
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data de 15 a fiecărei luni, cel târziu la data de 25 a lunii curente cu un sconto de 2% din valoarea
fiecărei facturi.
3.7. Dacă părţile nu convin altfel, BENEFICIARUL va achita contravaloarea cantităţilor de material
lemnos recepţionate în perioada 16 – 28/29/30/31 a fiecărei luni şi a căror contravaloare a fost
facturată în ultima zi a lunii în curs, cel târziu la data de 10 a lunii următoare cu un sconto de 2% din
valoarea fiecărei facturi
3.8. În situaţia în care BENEFICIARUL nu efectuează plata în ziua de 25 a lunii curente, respectiv
10 a lunii următoare este obligat a achita contravaloarea cantităţilor de material lemnos recepţionate
şi facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii fiecărei facturi, fără a mai
beneficia de sconto de 2%. Acest termen de plată se va aplica şi în situaţia în care FURNIZORUL
va solicita în scris BENEFICIARULUI.
3.9. În situaţia în care termenele de plată indicate la art. 3 pct. 3.6., 3.7. şi 3.8. din prezentele se
împlinesc într-o zi nelucrătoare (sâmbăta, duminica, sărbători legale), ele se prelungesc de drept
până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.
Art. 4 – Efectele contractului :
4.1. Obligatiile FURNIZORULUI sunt:
4.1.1. Să pună la dispoziţia/ să livreze BENEFICIARULUI cantităţile de material lemnos, ce fac obiectul
acestui contract, la parametrii tehnici, în condiţiile şi la preţurile agreate.
4.1.2. Să facă dovada faptului că este autorizat să comercializeze material lemnos şi ca acesta a fost
exploatat şi livrat cu deplina respectare a dispoziţiilor Regulamentului European nr. 995/2010 şi a tuturor
dispoziţiilor legale naţionale.
4.1.3. Să facă dovada faptului că posedă actele referitoare la originea (provenienţa) materialului lemnos
comercializat şi să le comunice BENEFICIARULUI.
4.1.4. Să garanteze BENEFICIARUL că materialul lemnos comercializat nu provine din păduri cu funcţii
speciale de protecţie, parcuri sau rezervaţii naturale.
4.1.5. Să notifice BENEFICIARULUI, la sediul social al acestuia, apariţia vreunui caz de forţă majoră care
împiedică executarea întocmai a contractului sau care determină întârzieri în executare, în termenii
conveniţi prin contract.
4.1.6. Să notifice BENEFICIARUL, în termen de 48 ore, orice modificare a statutului său fiscal (activ/
inactiv, plătitor/ neplătitor de TVA, opțiune aplicare TVA la încasare/ facturare).
4.2. Obligatiile BENEFICIARULUI sunt :
4.2.1. Să achite contravaloarea cantităţilor de material lemnos recepţionate şi facturate, la termenele şi în
condiţiile indicate la art. 3 din prezentul contract.
4.2.2. Să notifice FURNIZORULUI, la sediul social al acestuia, aparitia vreunui caz de forţă majoră care
împiedică executarea întocmai a contractului sau care determină întârzieri în executare, în termenii
conveniţi prin contract.
NOTA : Notificarea apariţiei vreunui caz de forţă majoră se va face în scris, iar comunicarea acesteia se va
face printr-un mijloc care să permită producerea dovezii faptului că FURNIZORUL/ BENEFICIARUL a luat
cunoştinţă despre conţinutul ei (e-mail, fax, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, etc.).
Art. 5 - Încetarea contractului :
5.1. Prezentul contract încetează de drept prin ajungerea la termen, în situaţia în care, între părţi, nu a
intervenit un Act adiţional care să prevadă prelungirea valabilităţii acestuia.
5.2. Oricare dintre părţile contractante poate considera prezentul contract reziliat de drept, notificând
aceasta co-contractantului, printr-o modalitate care să permită producerea dovezii faptului ca cel din urma
a luat cunoştinţă despre conţinutul ei (fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire, etc),
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după expirarea unui termen de 10 (zece) zile calendaristice, calculat de la momentul exigibilităţii executării
unei obligaţii contractuale principale, fără ca acesta să fi fost executată.
5.3. Prezentul contract poate înceta prin denunţare unilaterală, la iniţiativa oricăreia dintre părţile
contractante, cu un termen de preaviz de 14 (paisprezece) zile calendaristice, calculat de la data luării la
cunoştinţă, de către co-contractant a conţinutului notificării făcut în acest sens.
Art.. 6 - Forţa majoră :
6.1. Prin forţă majoră se înţeleg toate evenimentele şi/ sau împrejurările aflate în afara controlului părţii care
o invocă, imprevizibile, inevitabile şi insurmontabile, apărute după data încheierii prezentului contract de
furnizare, care împiedică sau întârzie, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul
(incendii, inundaţii, catastrofe, războaie, revoluţii, accidente, crize de energie, mişcări civile, catastrofe
naturale).
6.2. Intervenţia oricarui caz de forţă majoră trebuie notificată părţii co-contractante, în termen de 48 de ore
de la apariţie, printr-un mijloc care să permită producerea dovezii faptului că cel din urmă a luat cunoştinţă
despre conţinutul notificării (fax, e-mail, scrisoare recomandată cu confirmare de primire, etc).
6.3. Cazul de forţă majoră, notificat în termenul şi în condiţiile art. 6 pct. 6.2. din prezentele, exonerează
partea care o invoca de executare temporară şi de răspundere pentru perioada de timp în care
evenimentul sau împrejurarea insurmontabilă a persistat.
6.4. Încetarea cazului de forţă majoră se notifică co-contractantului în maxim 24 de ore, în caz contrar,
partea în culpă fiind obligată la plată de daune-interese conform dreptului comun în materie.
6.5. Dovada forţei majore se va efectua cu certificatul emis de către Camera de Comerţ şi Industrie
competentă în zona în care evenimentul s-a produs şi care va trebui comunicat în copie co-contractantului,
într-un termen rezonabil de la încetarea cazului.
6.6. Forţă majoră nu va exonera părţile de la executarea obligaţiilor scadente anterior intervenţiei cazului.
Art.. 7 – Litigii :
7.1. Orice neînţelegere legată de interpretarea, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea
contractului se va soluţiona pe cale amiabilă.
7.2. În situaţia în care nu se ajunge la o conciliere, neînţelegerile dintre părţi vor fi soluţionate de către
instanţele de judecată de la sediul BENEFICIARULUI, competente potrivit dreptului comun în materie.
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II. PROCEDURA DE ACCEPTARE A FACTURILOR
Emise de către beneficiar în baza art. 155 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 571/ 2003, cu
modificările şi completările ulterioare, rap. la pct. 72 alin. (5) şi pct. 73 (1) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.
44/22.01.2004.
Art. 1 – Facturile emise, de către BENEFICIAR, conform dispozițiilor art. 3.3 din Anexa 1 la
contract – Condiții Generale de Achiziții, vor fi însoţite de câte un desfăşurator al cantitatilor de
material lemnos facturate şi care vor fi trimise FURNIZORULUI în termen de 3 zile lucratoare de la
data emiterii, printr-un mijloc care sa permită producerea dovezii faptului că cel din urmă a luat
cunostinţă de conţinutul acestora (scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail).
Art. 2 - Daca in termen de 48 ore de la data primirii facturii FURNIZORUL nu trimite eventualele
obiectii faţă de cuprinsul acesteia, factura se consideră acceptată şi însuşită.
Art. 3 – Eventualele divergenţe aparute cu privire la cantităţile sau sumele facturate vor fi solutionate
in termen de 72 ore de la data primirii, de către FURNIZOR, a fiecărei facturi.
Art. 4 - FURNIZORUL este obligat sa înregistreze în evidentele contabile facturile emise de
BENEFICIAR.

III. CONDIŢII DE CALITATE LA RECEPŢIONAREA MATERIALULUI
LEMNOS
Art. 1. Scop:
Aceste instrucţiuni reglementează recepţia calitativă a materialului lemnos.
Art. 2. Proceduri şi responsabilităţi:
Responsabilitatea recepţionării calitative a materialului lemnos conform instrucţiunilor o are
recepţionerul de masă lemnoasă.
Art. 3. Specificaţii tehnice material lemnos
Art. 3.1.Lemn rotund
– piese de lemn cu dimensiuni de peste 2 m lungime,
sortate dimensional (pe lungimi), diametrul (cu coajă)
cuprins intre 8 – 90 cm, la ambele capete tăiat cu
fierăstrăul, curăţat corespunzător de crengi.
Se accepta şi piese afectate de:
- boli : putregai (maxim 20% din suprafata
sectiunii unde apare, la maxim 20% din
piese ), rascoacere ( maxim 25% din
suprafaţa secţiunii unde apare), roşeaţa (în
stadiu incipient sub formă de pete şi dungi fără simptome de putrezire) incingere,
albastreala.
- Defecte de formă ale trunchiului:conicitatea trunchiului, curbura, înfurcirea
trunchiului)
- Anomalii ale structurii lemnului: excentricitatea, gâlme
- Vătămări traumatice: atacuri de insecte, găuri cauzate de plante parazite.
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Nu se accepta lemn rotund cu pamant, pietre sau corpuri metalice.
Art. 3.2 Tocătura cu coajă
– materialul provenit din tocarea lemnului rotund,
despicat sau rămăşiţei în maşini speciale de tocat sau
aşchiat. Procentul de coajă maxim admis este de 25%
din masa materialului. Dimensiunile optime ale aşchiilor
din tocatură sunt : lungime 25-30 mm , lăţime 15-25mm
si 5-10mm grosime.Nu se acceptă tocătură cu coajă cu
pământ, plastic, pietre sau corpuri metalice.

Art. 3.3 Tocătura fără coajă
- materialul provenit din tocarea lemnului rotund,
despicat sau a rămăşiţei în maşini speciale de tocat.
Procentul de coajă maxim admis este de 5%.
Dimensiunile optime ale aşchiilor din tocătură sunt :
lungime 25-30 mm, lăţime 15-25mm şi 5-10mm
grosime.
Nu se acceptă tocătură fără coajă cu pământ, plastic,
pietre sau corpuri metalice.

Art. 3.4 Capete de buștean sau cherestea
- dimensiuni cuprinse între 0,1 m – 2 m lungime,
provenite de la retezarea lemnului rotund sau fasonat,
sau prelucrarea cherestelei.
Nu se acceptă capete de buștean sau cherestea cu
pământ, plastic, pietre sau corpuri metalice.

3.5 Rămăşiţă/ lătunoaie
– rămăşiţă de lemn/ lătunoiele rezultate de la debitarea
lemnului rotund pentru industrializare şi tivirea
cherestelei, având o lungime cuprinsă intre 2 – 5 m.
Rămăşiţa se livrează în pachete legate corespunzător
în minim 2 locuri (bandă metalică, sârmă, bandă
material plastic).
Nu se acceptă rămăşiţă de lemn cu pământ, plastic,
pietre sau corpuri metalice.
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Art. 3.6 Rumeguş
– aşchii de lemn provenite din tăierea lemnului în
instalaţii de debitat.
Nu se acceptă rumeguș cu coajă, capete de cherestea
sau bucati de lemn, pământ, plastic, pietre sau corpuri
metalice. Rumeguşul nu trebuie să fie închis la
culoare, vechi sau depreciat.

În cazul în care încărcătura de material lemnos nu respectă aceste condiţii de calitate
transportul va fi refuzat, departamentul Achiziţii lemn fiind răspunzător pentru procedura
ulterioară. Se vor refuza transporturile auto ce conţin în mod vizibil corpuri străine :
pământ, metale, pietre, etc.

Art. 4. Specificaţii tehnice material lemnos
Art. 4.1.Lemn rotund
- piese de lemn cu dimensiuni de 2, 3, 4 m lungime (± 10 cm), sortate dimensional (pe lungimi si
grupe de specii), diametrul la capatul subtire (cu coajă) cuprins intre 8 - 50 cm, retezat proaspat
la ambele capete, curăţat corespunzător de crengi;
- lemn verde, proaspat exploatat (max. 4 sapt. de la doborare), fara noroi sau alte impuritati.
Sunt acceptate:
a. Defecte de forma:
- Conicitate, lăbărțare, curbura – max 5 cm/m liniar, noduri;

Curbura simpla

Curbura multipla

b. Alteratii:
- Albastreala, putregai tare (roseata), coloratii maro, gauri de insecte ;

Albastreala

Roseata – max 25% din diametrul
la capatul gros
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Nu sunt acceptate :
- putregai moale, lemn vechi, uscat, insabieri, infurciri ;
- lemn cu incluziuni de corpuri straine (pietre, metale) ;
- lemn cu suprafata carbonizata.

Putregai moale

Lemn cu noroi sau alte impuritati

Infurciri

Lemn vechi, uscat

Insabieri

Galme, labartari
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Art. 5. Definiţii
5.1. Conicitatea trunchiului – descreştere anormală şi continuă a diametrului dinspre bază spre
vârf (mai accentuat la răşinoase).
5.2. Curbura – devierea curbă a trunchiului de la axa longitudinală.
5.3. Infurcirea trunchiului – despărţirea acestuia la o anumită înălţime în două sau mai multe
ramificaţii, ca urmare a creşterii mugurilor laterali în locul celui terminal.
5.4. Excentricitatea – exprimă poziţia laterală a măduvei faţă de central secţiunii transversale a
trunchiului.
5.5. Gâlmele (excrescenţe) – umflături localizate pe trunchi, provocate de aglomerările de
muguri dorminzi sau ca urmare a unor cauze patologice sau traumatice.
5.6. Galeriile de insecte – găuri produse de insecte cu diferite mărimi, forme şi adâncimi
5.7. Găuri produse de plantele parazite sau semiparazite ce provoacă ciuruirea lemnului sub
scoarţă.
5.8. Încingerea şi răscoacerea – faze de degradare a lemnului doborât de fag, mesteacăn,
carpen, paltin, tei, plop, salcie pe timp cald şi atmosferă umedă. Încingerea – apare o coloraţie
anormală gălbui - roşiatică până la brună ce se propagă pe direcţie longitudinală de la capetele
buştenilor, sub formă de fâşii, precum şi pe direcţie radială din lateral către centru. Răscoacerea
– pete albicioase pe fond brun roşcat, delimitate de linii negricioase, duce în final la putrezirea
lemnului.
5.9. Albăstreala - coloraţie albăstruie până la negricioasă a alburnului, în special la răşinoase.
5.10. Roşeaţa - apare în zona centrală a trunchiului şi marchează începutul unei putreziri
cauzate de ciuperci, la răşinoase.
5.11. Putregai – modificarea profundă a compoziţiei chimice a lemnului , însoţită de schimbarea
culorii, consistenţei şi proprietăţilor sale. Coloraţia în zona afectată este mai închisă, pereţii
celulari sunt parţial distruşi, în ultimă faza lemnul devine casant.
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