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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE PERMANENŢĂ INTERVENŢIE RAPIDĂ 

 

Nr._______ /________2021 

 

 

Preambul 

Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. … din OUG nr. …./………… privind  

aprobarea metodelor de intervenție pentru specia urs brun, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative. 

 

 Art. 1. Părţile contractante: 
 

Autoritatea contractantă:  

PRIMARIA/UAT………./ CONSILIUL JUDEŢEAN……………….. cu sediul în …………., 

telefon ………., fax ……….., cod de înregistrare fiscală ……………., cont nr. 

____________________________________ deschis la Trezoreria ………., reprezentată prin 

…………………………………., în calitate de Achizitor, 

 

şi 

 

GESTIONAR FOND CINEGETIC............................... cu sediul în loc._________, 

Str.____________ nr. ______, jud. ________________,  telefon __________fax ____________ 

mobil _____________ email_____________, cod de îregistrare fiscală ______________, cont nr. 

_________________________deschis la Trezoreria___________, reprezentat 

prin______________________________, în calitate de Prestator. 

 

 Prestatorul este specializat în prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului 

contract, fiind licenţiat de MMAP în baza Licenţei nr……./………….și are încheiat contract 

de gestionare a unui fond cinegetic. 

 Prestatorul deține cunoștințele, echipamentele, resursele și experiența necesară, 

dorește și este pregătit să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract. 

 

Art. 2. Definiţii  

În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între o 

autoritate contractantă - în calitate de achizitor şi un prestator de servicii - în calitate de prestator;  

b. achizitor şi  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 

c. servicii - totalitatea activităţilor desfășurate de prestator în cadrul prezentului contract;  

d. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

e. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părtilor, care nu se datorează greşelii sau 

culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 

executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 

revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 

carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat fortă majoră 

un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem 

de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

f. zi - zi calendaristică (dacă nu se specifică în mod diferit); an - 365 de zile. 

 

Art. 3. Obiectul contractului   

3.1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă asigurarea de servicii de permanenţă şi intervenţie 

rapidă, asupra speciei de urs brun, efectuată în intravilanul localităţilor 

3.2. Activitatea Prestatorului se desfășoară în conformitate cu prevederile OUG nr......../............ 

3.3. Prestatorul declară că deține licențele obligatorii arătate prin Legea vânătorii şi a protecţiei 

fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările ulterioare.  
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Art.4.  Durata contractului 

4.1. Prezentul Contract se încheie pe o perioadă de ...................., și intră în vigoare la data semnării. 

Această perioadă se poate prelungi prin act adițional semnat de către ambele părți. 

  

Art.5. Aplicabilitate 

5.1. Contractul intră în vigoare la data semnării contractului. 

5.2. Prin intrarea în vigoare a contractului se înțelege începerea efectivă a serviciilor de către 

Prestator în favoarea Achizitorului. 

 

Art.6. Prețul și modalitatea de plată 

6.1. Tariful convenit pentru serviciile de intervenție este cel stabilit în ANEXA V. Din OUG 

nr.................  la care se adauga TVA . 

Plata se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii fiecărei facturi.  

6.2. Plata facturii se va face prin ordin de plată în contul indicat/înscris pe factura fiscală. 

6.3. În cazul în care nu se achită la scadență facturile emise de către Prestator, Achizitorul se află de 

drept în întârziere în ceea ce privește executarea obligației de plată a prețului contractului. Pentru 

plata cu întârziere față de termenul scadent al facturilor emise în baza prezentului contract, se vor 

percepe penalități de întârziere, conform legislației în vigoare. 

6.4. Preţul contractului poate fi ajustat doar în cazul în cazul în care au loc modificări legislative sau 

au fost emise de către autorităţi acte administrative care au ca obiect creşterea/diminuarea costurilor 

pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului şi/sau doar în măsura strict necesară pentru 

acoperirea costurilor salariale.  

 

Art.7. Obligațiile părților 

7.1. Obligațiile Prestatorului 

a. pe toata durata prezentului contract, Prestatorul este deservit de o echipa formată din personal 

specializat care asigura permanenţa, numarul membrilor echipei fiind proportional cu dimensiunile 

si complexitatea activităţii pentru care se solicită intervenţia; 

b. experienţa şi instruirea personalului specializat care activeaza in cadrul echipei de intervenţie din 

partea prestatorului trebuie să fie corespunzătoare scopului si funcţiilor acesteia; 

c. dispune de echipamentele specifice de intervenţie; 

e. pregăteşte echipamentele de intervenţie şi se deplasează de urgenţă spre zona de intervenţie; 

f. odată ajuns la zona de intervenţie, face analiza gradului de risc împreună cu ceilalţi reprezentanţi 

ai echipei de intervenţie (reprezentanții unităţii admnistrativ-teritoriale, ai personalului unităţilor 

specializate de jandarmi, medicul veterinar împuternicit) şi stabilesc natura intervenției; 

g. intervin promt pentru soluționarea cazului. Decizia luată la fața locului poate să fie :  

- alungarea animalului prin metode specifice;  

- imobilizarea exemplarului prin tranchilizare, marcarea acestuia și mutarea  pe alt 

fond cinegetic  desemnat de Garda Forestieră 

- extragerea exemplarului/exemplarelor prin împușcarea acestuia/acestora; 

h. dacă echipa de intervenţie constituită propune să se ia alte măsuri indirecte de intervenție pentru 

soluționarea conflictului, atunci echipa din cadrul Prestatorului coordonează aceste acțiuni și 

participă direct la aplicarea acestor măsuri cu tot personalul disponibil.  

i. după finalizarea intervenției, completează raportul de eveniment. 

j. nu părăseşte locul evenimentului până la soluționarea acestuia și informează Achizitorul despre 

eveniment și modul de soluționare.  

 

 

 

7.2. Obligațiile Achizitorului 

a. preia apelurile de urgența la numărul pus la dispoziție prin sistemul 112 şi activează procedura de 

intervenţie rapidă; 

b. contactează Prestatorul şi convoacă echipa de intervenţie constituită la nivel local, aflată cel mai 

aproape de zona de intervenţie; 

c. primeşte datele de bază privind intervenţia şi face analiza gradului de risc al cazului, împreună cu 

echipa de intervenţie; 

d. comunică Prestatorului toate informațiile pe care le deţine, necesare desfășurării în condiţii 
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optime a activității de intervenție; 

d. coordonează intervenția directă asupra exemplarului/exemplarelor de urs în cauză şi sprijină 

Prestatorul pe parcursul derulării intervenţiei; 

e. dacă situația o impune, în urma consultării cu echipa de intervenţie, alertează alte instituții care să 

intervină în siguranța și salvarea omului (Ambulanță, Pompieri, etc.); 

f. împreună cu echipa de intervenţie stabileşte natura intervenției și intervine promt pentru 

soluționarea cazului; 

g. după finalizarea intervenției, completează raportul evenimentului; 

h. asigură accesul reprezentanților Prestatorului în zona de intervenţie; 

j. pune la dispoziţia Prestatorului orice echipamente necesare intervenţiei pe care le deţine; 

k. achită facturile emise de către Prestator în condițiile prezentului contract. 

 

 

Art.8. Încetarea/rezilierea contractului 

8.1. Prezentul contract se derulează până la data de ……….., cu posibilitatea prelungirii (în cazul 

existenţei resurselor financiare)  până la data de ………. prin încheierea unui act adițional semnat 

de ambele părți. 

8.2. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele situaţii: 

a) prin acordul scris al părţilor, înainte de termenul prevăzut, în baza unor motive 

temeinicjustificate, cu condiţia înştiinţării în scris cu cel puţin 30 de zile înainte de data renunţării; 

b) la expirarea termenului; 

c) prin rezilierea contractului pentru cauză de neexecutare; 

d) prin apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea prezentului contract. 

 

 

Forţa majoră 

9.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

9.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

9.3. 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. 

9.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi 

în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

 

Art.10. Notificări 

10.1. În accepțiunea părților contractuale, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte 

este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prezentat în partea introductivă a 

prezentului contract. 

10.2. Schimbările datelor de contact/corespoondență ale Achizitorului, necomunicate de acesta, nu 

pot fi imputabile Prestatorului. 

10.3. În cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă prin scrisoare de recomandată 

cu confirmare de primire și se consideră primită la data menționată de oficiul poștal primitor, pe 

această confirmare.  

10.4. Refuzul primirii notificării pe cale poștală, și/sau prin curier de oricare dintre părțile 

contractante, nu va putea fi invocat de acesta ca și fapt că nu a fost notificat. 

10.5. Notificările verbale nu vor fi luate în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt 

confirmate prin intermediul uneia din modalitățile prevăzute la aliniatele precedente. 

10.6. Înștiințările și notificările vor fi transmise la adresele de mai jos: 

Către Achizitor:  

Către Prestator: 

 

 

Art. 11. Soluţionarea litigiilor 

11.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu 

îndeplinirea contractului. 
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11.2. Dacă achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele contractuale, 

fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanţele judecătoreşti competente 

din România.  

 

Art. 12. Limba care guvernează contractul 
12.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 

  

Art. 13. Legea aplicabilă contractului 
13.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

 

Art.14. Dispoziții finale 

14.1. Modificarea prezentului contract se face prin act adițional încheiat între părțile contractante. 

Orice modificare a datelor de contact din preambulul contractului, se va aduce la cunoștința 

celeilalte părți în termen de maxim 24 ore. 

14.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre 

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 

 

           Prezentul contract se încheie la sediul Achizitorului azi ............................, în 3(trei) 

exemplare, din care unul a fost înmânat Prestatorului iar celelalte 2 (două) rămân la autoritatea 

contractantă.     

  

 
    ACHIZITOR,                           PRESTATOR, 

  

                   

 

 

 

  

  

  


