


 

ANEXA Nr. 1 la HCL nr. 40_din 03.10.2019 

 

UAT COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ 

 

 

APROB 

PRIMAR 

POPA GABRIEL 

 

 

 

 

 

 

C A I E T   D E  S A R C I N I 

 

al licitației intermediare/ negociere din data de __________ 

 

 

 

ORGANIZATORUL LICITAȚIEI: UAT COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ 

 

  

ANUL DE PRODUCȚIE: 2019 

 

 

FELUL LICITAȚIEI: licitația publică intermediară/negociere pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior         

 

 

 

 

  



 

Cap. 1. Date privind organizatorul licitației 

 

Organizatorul licitației: UAT Comuna Albeștii de Argeș    

Cod fiscal: 4121978      

Nr. O.R.C.      

Adresa sediului: comuna Albeștii de Argeș, Str. Principală, nr. 309, județul Argeș      

Telefon: +40 248735005      

Fax: +40 248735005      

E-mail: albestiidearges@ag.e-adm.ro      

Web: www.albestiidearges.ro       

Cont bancar : RO46TREZ0485006XXX000716     

Banca Trezoreria Statului Municipiul Curtea de Argeș      

 

Cap. 2. Date privind organizarea ședinței de licitație 

 

Data ședinței de licitație:__.__._____ 

Ora ședinței de licitație: _____    

Data și ora - limită pentru depunerea documentației de înscriere la licitație:  _________, ora: ______ 

Locul ședinței de licitație: Sala de ședință a Consiliului Local Albeștii de Argeș din sediul Primăriei Albeștii de Argeș 

Tipul de licitație: publică cu strigare 

 

Capitolul 3. Informații generale 

 

Art. 1. Licitaţia se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

812/13.10.2017 (denumit în continuare Regulament) modificat şi completat de Hotărârea Guvernului nr. 55/2019 (Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.140/21.02.2019) 

Art. 2. În afara actului normativ precizat la Art. 1, este obligatorie respectarea de către părțile contractante a tuturor celorlalte 

reglementări legale referitoare la valorificarea şi recoltarea masei lemnoase, precum și a altor prevederi legale  menţionate în Anexa nr. 

1 a prezentului caiet de sarcini care este partea integrantă a acestuia. 

Art. 3. Contractele încheiate în urma licitațiilor/negocierilor, în baza prezentului caiet de sarcini se supun modificărilor care vor 

interveni în privința cadrului legislativ. În cazul în care aceste modificări vor face ca prevederile contractelor să devină incompatibile cu 

noul context legislativ, contractele respective vor fi reziliate. 

Art. 4. Definirea termenilor utilizați: 



 

a) accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului 

materialului lemnos pe reţeaua din aval şi pe întreg parcursul drumului până la staţia finală (parchet); 

b) act de punere în valoare, denumit în continuare APV, - documentul tehnico-economic care conţine rezultatele evaluării 

cantitative şi calitative, precum și localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase 

destinate exploatării; 

c) act adițional - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între  direcţia silvică în calitate de 

vânzător de masă lemnoasă pe picior şi un operator economic în calitate de cumpărător care modifică parțial prevederi ale 

contractului încheiat inițial; 

d) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor legale 

privind ajutorul de stat;   

e) autorizarea la exploatare şi predarea parchetului - ansamblul de activități cu caracter tehnic prin care se predă suprafața 

parchetului cu scopul pregătirii activității de exploatare a masei lemnoase respectiv amenajarea drumurilor de scos apropiat, 

amenajarea platformei primare, protecția zonelor cu semintiș, doborârea arborilor periculoși și alte amenajări prin care se 

respectă reglementările specifice în vigoare și cerințele din standardul de certificare a pădurilor (elaborat/acreditat de un 

organism de certificare cu recunoaștere internațională); dovada autorizării la exploatare a parchetului o constituie autorizația de 

exploatare; dovada predării la exploatare a parchetului o constituie procesul verbal de predare-primire a parchetului; 

f) predarea masei lemnoase spre exploatare – predarea masei lemnoase, pe postațe conform graficului de eșalonare a exploatări și 

a plății masei lemnoase contractate; dovada predării la exploatare a masei lemnoase o constituie procesul verbal de predare-

primire a postațelor/postaței; 

g) cauțiunea – suma depusă într-un cont bancar aflat la dispoziția vânzătorului, în scopul asigurării fondurilor necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii de natura celor prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul 

Silvic, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizaţiei de exploatare; 

h) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între direcţia silvică în calitate de vânzător 

de masă lemnoasă pe picior şi un operator economic în calitate de cumpărător;  

i) cumpărător – adjudecatarul masei lemnoase pe picior, cu care se va încheia contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase; 

j) datorie restantă – acea datorie care este în afara scadenței contractuale, respectiv înscrisă în factura fiscală emisă de 

unitatea/subunitatea R.N.P. – Romsilva, precum și de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a 

unităților administrativ teritoriale, indiferent de activitatea la care s-a înregistrat aceasta; 

k) direcţie silvică – unitate teritorială de administraţie silvică din structura R.N.P. – Romsilva;  

l) evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică şi organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează 

cantitativ și calitativ produsele lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea actului de 

punere în valoare; 

m) eşalonarea tăierilor – programarea  intervalelor de timp, pe perioada valabilității  contractului, în care este permisă exploatarea 

autorizată a masei lemnoase din partizile contractate; 



 

n) exploatarea masei lemnoase – ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi economic care are ca scop punerea în circuitul 

economic a masei lemnoase obţinută din păduri, prin aplicarea de tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care 

reglementează regimul silvic; 

o) forţa majoră –  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; 

p) garanţia de contractare - garanţia care se constituie de operatorul economic la înscrierea la licitație în scopul de a garanta 

organizatorului că va încheia contractul de vânzare-cumpărare pentru volumul de masa lemnoasă pe care îl va adjudeca, că va 

plăti și va prelua spre exploatare masa lemnoasă pe picior conform contractului care se va încheia între părți; garanția de 

contractare se constituie, la dispoziția vânzătorului, în cuantum de 5% din valoarea, fără TVA, a volumului pentru care se înscrie 

la licitație;  

q) gradul de accesibilitate - distanţa determinată prin măsurători pe teren, pe traseul instalaţiilor de scos-apropiat existente sau a 

celor proiectate, dintre centrul suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale de transport cu caracter permanent - rutier, feroviar 

sau punctul naval de încărcare; 

r) grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căruia un alt operator economic autorizat, persoană 

fizică sau juridică, poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă asupra 

altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de 

drept; 

s) grupajul de partizi - două sau mai multe partizi de produse principale, de produse din lucrări de conservare, precum și/sau de 

produse accidentale a căror masa lemnoasă s-a stabilit a se valorifica „pe picior”, partizi grupate în funcţie de: bazinet, instalații 

de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deservește și care se pot exploata de un singur operator 

economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, conservare și principale; 

autorizarea unei noi partizi în această succesiune se poate face numai după reprimirea parchetelor partizilor deja autorizate; 

t) luna – lună calendaristică; 

u) masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului/trunchiului, crăcilor şi cojii) al arborilor  incluși în actele de punere în 

valoare; 

v) ocol silvic – subunitate de administraţie silvică din structura direcțiilor silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – 

Romsilva; 

w) operator economic – orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de exploatare forestieră; termenul include şi 

întreprinderile individuale, înregistrate la oficiul registrului comerţului; 

x) organizator al licitaţiei/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau structurile din 

subordinea acestora, precum şi proprietarul/administratorul/prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unei 

unități administrativ- teritoriale; 



 

y) participant la licitaţie – persoana fizică sau juridică care îndeplinește toate condiţiile de a licita masă lemnoasă pe picior şi este 

prezent la licitaţie; 

z) parchet – suprafata de pe care se recoltează masa lemnoasă în condițiile legii, inclusiv suprafețele afectate de produse accidentale 

de pe care se recoltează masa lemnoasă în condițiile legii; 

aa) partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ conform metodelor dendrometrice pentru evaluarea 

volumului de lemn, în vigoare la data estimării şi care are acelaşi număr de identificare şi denumire cu cele al APV-ului; 

bb) postaţă – parte dintr-o partidă stabilită și delimitată pe teren, în conformitate cu eşalonarea din anexa la contractul de vânzare-

cumpărare încheiat între părţi; 

cc) prejudiciu – vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare sau a seminţişului utilizabil;  

dd) preţ de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire, preţul stabilit de organizatorul licitaţiei/negocierii, în 

conformitate cu competenţele stabilite prin actele normative, pentru masa lemnoasă pe picior, stabilirea acestui preț se face 

pornind de la preţul de APV, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele 

de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; 

preţul de adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere; pentru masa 

lemnoasă pe picior care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor legale, prețul de pornire se 

poate modifica prin scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura anterioară dar nu poate fi mai mic decât nivelul 

prețului de APV;  

ee) preţ de referinţă - preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fond forestier proprietate publică, 

stabilit anual cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior anului de producţie; acesta este un preţ, stabilit în condiţii 

de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment și de natura de produsului şi se 

utilizează pentru calculul preţului actului de punere în valoare – „preț de APV”;  

ff) preţ de APV - preţul mediu al masei lemnoase cuprinsă într-un act de punere în valoare - APV, exprimat în lei/mc volum brut, 

rezultat prin aplicarea preţurilor de referinţă prevăzute la lit. ee), aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc şi cojii, 

ponderate cu cantităţile acestora;  

gg) preţul contractului – preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi 

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

hh) procesare - prelucrarea primară a lemnului fasonat; 

ii) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării, în grad slab/mediu/puternic, a unor arborete 

de către factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, pe suprafața unei unități amenajistice sau pe părți ale acesteia, precum și 

cele rezultate din afectarea unor arborete în grad foarte puternic sau integral pe suprafețe compacte de maxim 0,5 ha; 

jj) produse accidentale realizate pe suprafețe compacte - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării unui arboret în grad 

foarte puternic sau afectării integrale de către factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, pe suprafețe compacte mai mari de 0,5 

ha; pe suprafața compactă a arboretului afectat se pun în valoare toți arborii; 

kk) produse accidentale suprapuse - arbori doborâți sau rupți pe suprafața unei partizi, ca efect al acțiunii distructive a unor 

fenomene climatice în perioada de la încheierea contractului de vânzare - cumpărare și până la termenul de reprimire a 



 

parchetului și a căror recoltare concomitentă cu masa lemnoasă din partida respectivă este necesară și oportună din considerente 

tehnico-economice și de protecția muncii; 

ll) reprezentant legal al operatorului economic - este persoana fizică învestită cu atribuţii de administrator sau lichidator ales, numit 

sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică; reprezentarea 

legală a persoanelor juridice se numeşte şi reprezentare statutară; 

mm) recepţia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezenţa vânzătorului,  verifică prevederile 

actului de punere în valoare; 

nn) reprimirea parchetului – acţiunea de verificare, evaluare şi consemnare a stării vegetaţiei forestiere şi a solului din suprafaţa 

parchetului la terminarea exploatării masei lemnoase, efectuată în scopul preluării supafeţei parchetului în gestiunea exclusivă a 

administratorului legal;  

oo) tarif de participare la licitație - tariful stabilit de organizatorul licitaţiei pe baza cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării 

licitaţiei și, după caz, a negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea 

spaţiului pentru organizarea licitaţiei și, după caz, a negocierii și pentru organizarea vizitelor în teren pentru vizionarea masei 

lemnoase pe picior; 
pp) vânzător - proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care realizează operaţiunea de vânzare a masei 

lemnoase pe picior recoltată din acest fond, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

qq) volum brut - volumul masei lemnoase conform APV, al lemnului de foc, al lemnului rotund de lucru, inclusiv coaja acestora;  

rr)  zi – zi calendaristică; 

 

Capitolul 4. Reguli privind organizarea și desfășurarea licitației 

4.1. Anunțarea licitației 

 

Art. 5. Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a statului a 

fost publicat pe site-rile: www.produselepadurii.ro; www.albestiidearges.ro.    

4.2. Documentația de participare 

 

Art. 6. Caietul de sarcini al licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior se poate procura, la cerere, de la sediul organizatorului, în 

perioada cuprinsă între data publicării anunțului privind organizarea licitației și data limită stabilită pentru depunerea documentației în 

vederea preselecției operatorilor economici care solicită înscrierea la licitație, conform datelor din anunțul de licitație. 

4.3. Participanții la licitație/negociere 

 



 

Art. 7. La licitațiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică pot participa 

operatori economici, înregistrați într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră 

valabil deținut de aceștia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat și recunoscut/echivalat, în condiţiile 

legii, de autoritatea competentă din România. Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la 

licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi în limba română, traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru 

conformitate cu originalul.   

4.4. Înscrierea la licitație 

 

Art. 8. - (1) Pentru admiterea la licitație a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecția acestora se organizează 

în data de ................. începând cu ora .........  

(2) Comisia de preselecţie a fost numită prin Dispoziția primarului comunei Albeștii de Argeș nr. 348 din 26.09.2019 și își va desășura 

activitatea în condițiile în care sunt prezenți doi din cei trei membri ai comisiei. 

(3) Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

(4) Pentru participare la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunțul de licitație, o cerere de 

înscriere, conform modelului din Formularul 1 (în original), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la 

care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în copie certificată pentru 

conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul legal al operatorului economic, după cum urmează:   

   a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de 

înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie certificată; 

   b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie certificată, eliberat de oficiul registrului comerţului direct 

sau prin serviciul online Info Cert, sau informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel 

mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;   

   c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are datorii restante față de administratorii 

fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a 

unității administrativ-teritoriale, după caz, precum și faptul că asociatul unic/niciunul din asociații operatorului economic nu este asociat 

la nici un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate 

publică a statului, respectiv față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ – teritoriale, 

după caz;   

   d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, 

cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau documentul 

similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie 

prezentat, în copie conformă cu originalul;  

   e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de 

operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. h) din Regulament și la art. 1 lit. r) din prezentul caiet de sarcini; 

act:1271915%20103726896


 

   f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului de 

exploatare și a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor 

menţiona volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/achiziționată pentru prestări servicii şi neoperată în anexă, precum şi 

vânzătorul.  

 g) declarația pe propria răspundere care să cuprindă situația volumului de lemn fasonat achiziționat/procesat anual din fiecare specie și 

sortiment industrial.  

Semnarea si certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor prevazute la lit. a)pana la g) de mai sus se fac de 

catre reprezentantul legal al operatorului economic/grupului de operatori economici. 

Reprezentant legal al operatorului economic - este persoana fizică învestită cu atribuţii de administrator sau lichidator ales, numit sau 

desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică; reprezentarea legală a 

persoanelor juridice se numeşte şi reprezentare statutară; 

 (5) Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (4) se vor depune până la data .............. ora ........, la organizatorul licitației,  prin una 

dintre următoarele modalităţi:   

   a) direct la registratură, pe hârtie;   

   b) prin poştă/curier, pe hârtie; 

   c) prin poștă electronică (albestiidearges@ag.e-adm.ro), format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic 

calificat. 

  

4.5. Preselecția operatorilor economici/grupurilor de operatori economici 

 

Art. 9. - (1) Comisia de preselecție va analiza documentațiile depuse de către solicitanți și va hotărî admiterea/respingerea participării 

acestora la licitație, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Comisia respinge participarea la licitație a solicitantului care se află cel puțin în una dintre următoarele situații: 

a) nu a depus/nu a transmis electronic toate documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) până la data și ora stabilite în caietul de sarcini și 

anunţul de licitație sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;   

b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; neadmiterea la licitaţie/negociere se face 

pentru masa lemnoasă provenită din acest fond; organizatorii licitaţiilor au obligaţia să aducă la cunoştinţa operatorilor economici care s-

au înscris la licitaţie situaţia datoriilor înregistrate prin afişare la sediul organizatorului licitaţiei până la data şi ora stabilite pentru 

depunerea documentelor pentru preselecţie sau pot acorda accesul operatorilor economici la situaţiile datoriilor restante prin intermediul 

site-ului web. Până la data şi ora organizării preselecţiei operatorul economic are posibilitatea achitării datoriilor; 

c) are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale precum 

și faptul că asociatul unic/unul din asociații operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici 

care are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale; 
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neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică  a unităţii administrativ 

- teritoriale în cauză;   

d) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul preselecției;   

e) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului de atestare şi anexei la acesta şi declaraţiei pe propria 

răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile; capacitatea disponibilă pentru un an de producție se calculează ca diferența 

dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an 

de producție;   

f) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare, republicată;  

g) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni anterior datei licitației, din culpa sa, cu organizatorul licitaţiei (administratorul fondului 

forestier proprietate publică a statului și/sau structurile din subordinea sa) pentru masă lemnoasă pe picior/lemn fasonat, respectiv nu a 

încheiat, în ultimele 3 luni anterior licitației, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului Regulament contracte pentru 

masă lemnoasă/lemn fasonat pentru care a fost declarat adjudecatar; 

h) a acumulat, la data preselecției, 25 puncte de penalizare ca urmare a sancțiunilor contravenționale/infracțiuni definitive aplicate 

operatorului economic/grupului de operatori economici și/sau unui angajat/administrator/asociat/acţionar al acestuia în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 171/2010 cu modificările și completările ulterioare; 

Metodologia privind identificarea operatorilor economici/grupurilor de operatori economici care au interdicția de a participa la 

licitațiile/negocierile de masă lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică pentru o 

perioadă de 6 luni ca urmare a acumulării a 25 puncte de penalizare se prezintă în Anexa nr. 2 a prezentului caiet de sarcini care este 

parte integrantă a acestuia. 

  (3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.   

Art. 10. - (1) La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul desfășurării 

preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație/negociere, solicitanții 

admiși si volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care aceștia îl mai pot, la data preselecției, adjudeca conform datelor 

înregistrate în documentele prevazute la art. 8, alin. (4), lit. d) și f), solicitanții respinși și motivul respingerii lor, observații cu privire la 

organizarea și desfășurarea preselecției și la ora afișării rezultatului preselecției. 

(2) Procesul-verbal al comisiei de preselecție se va afișa la sediul organizatorului licitației și se va posta pe site-urile unde a fost publicat 

anunțul de licitație, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare preselecției. 

 

4.6. Vizionarea masei lemnoase pe teren 

Art. 11. - (1) Operatorilor economici, care solicită informații privitoare la volumul și calitatea masei lemnoase care urmează a se 

licitata/negocia, li se pune la dispoziție, la sediul ocolului silvic, documentația tehnică necesară în acest scop. 

(2) În situația în care operatorii economici interesati să participe la licitație solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă 

vânzării, organizatorul licitației asigură condițiile pentru vizionare și desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări. 
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4.7. Garanția de contractare, cauțiunea și tariful de participare la ședința de licitație 

Art. 12. - (1) Operatorul economic înscris la licitație trebuie să faca dovada achitării, anterior începerii ședinței de licitație, în contul 

RO46TREZ0485006XXX000716, deschis la TREZORERIA STATULUI CURTEA DE ARGEȘ, prin instrumente bancare legale 

decontabile până la începerea licitației și certificate de bancă sau în numerar la casieria organizatorului, a : 

a) garanției de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior pe care intenționează să îl cumpere, în cuantum de 5% din 

valoarea de pornire la licitație, fără TVA;  

b) tarifului de participare la licitație în sumă de 180 lei. 

Operatorul economic înscris la licitație/negociere poate să constituie garanția de contractare și prin instrumente de garantare emise 

de o instituție de credit din România, în condițiile legii. 

Organizatorul licitaţiei recomandă tuturor operatorilor economici să achite garanția de contractare şi tariful de participare la licitaţie ÎN 

MOD DISTINCT ŞI SEPARAT (cu menţionarea pe documentul de achitare – garanţie de contractare, respectiv tarif de participare) în 

contul organizatorului până maxim la data de ............... ora .......... 

(2) Documentele privind dovada achitarii garanției de contractare prevăzute la alin. (1) și a tarifului de participare se depun la în copie 

certificată pentru conformitate cu originalul la secretariatul comisiei de licitație anterior începerii ședinței de licitație. Instrumentele 

de garantare emise de o instituție de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de 

licitație 

 (3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la licitație a operatorului economic/grupului de 

operatori economici. 

(4) Garanția de contractare în cuantum de 5% din prețul de pornire la licitație constituită conform prevederilor Regulamentului de 

vânzare aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 rămâne la dispoziția vânzătorului până la preluarea și încasarea integrală a masei 

lemnoase pentru respectiva partidă, conform graficului de eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate (Anexa nr. 2), 

stabilită de comun acord cu vânzătorul. Anterior emiterii pretenţiei asupra garanției de contractare vânzătorul are obligaţia de a notifica 

pretenţia cumpărătorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. În situaţia în care cuantumul garanţiei de contractare constituite 

anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată, diferenţa până la garanţia constituită se 

va restitui operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. 

(5) Garanția de contractare prevazută la alin. (5), care depășește valoarea garanției de contractare pentru partizile adjudecateși care nu a 

fost restituită, la solicitarea scrisă a operatorului economic, poate constitui garanție pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară, 

organizată în condițiile prezentului regulament, numai cu acordul scris al operatorului economic.  

(6) Garanţia de contractare reţinută în condiţiile alin. (5) nu se va restitui operatorului economic în următoarele situaţii:   

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului 

economic; 

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



 

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru 

plata masei lemnoase/lemnului fasonat.   

(7) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (7) lit. a) şi b) se face venit al organizatorului licitației. 

Art. 13. (1) Cumpărătorul va depune la ocolul silvic, anticipat emiterii autorizaţiei de exploatare, o cauţiune de     5    % din valoarea de 

adjudecare a masei lemnoase aferente partizii autorizate în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind 

eventualele prejudicii de natura celor prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, inclusiv pentru refacerea 

elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizaţiei de exploatare.  

Cuantumul cauţiunii, prevăzută de Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, se depune într-un cont aflat la dispoziția vânzătorului, purtător de 

dobândă. 

(2) Dacă pe parcursul derulării contractului se folosesc sume din cauţiune, în condiţiile legii, cumpărătorul este obligat să reconstituie 

cauţiunea la nivelul iniţial, în termen de 5 zile calendaristice. 

(3) Vânzătorul are dreptul de a emite pretenţii asupra cauţiunii şi pentru: contravaloarea lucrărilor de curăţire a parchetului de resturi de 

exploatare, neexecutate de cumpărător în cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetului, refacerea drumurilor auto forestiere şi 

a lucrărilor de artă ale acestora degradate din vina cumpărătorului, receparea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, pentru 

contravaloarea seminţişului/puieţilor prejudiciat/prejudiciaţi peste limitele admise, stabilită conform prevederilor legale în vigoare. 

(4) Restituirea sumelor aferente cauţiunii se face după aprobarea procesului verbal de reprimire a parchetului și lichidarea obligațiilor 

financiare determinate de obiectul cauţiunii. 

4.8. Desfășurarea ședinței de licitație 

 

Art. 14. - (1) Licitația cu strigare se desfășoară la sediul primăriei Albeștii de Argeș în sala de ședințe a consiliului local în data de 

..................  începând cu ora ......... 

(2) Licitația se desfășoară cu participarea comisiei de licitație și a reprezentanților oficiali ai participanților în aceeași sală. 

Art. 15. - (1) Comisia de licitație este numită prin Dispoziția primarului comunei Albeștii de Argeș nr. 348 din data de 26.09.2019 și își 

poate desfășura activitatea cu un cvorum de 2 din cei 3 membri ai comisiei. 

(2) Hotărârile comisiei de licitație se iau cu votul majoritatii simple a membrilor comisiei prezenți. 

Art. 16. - (1) Pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi este stabilit în lei/mc volum brut, fără TVA, la nivelul valorii de 

5% din prețul de pornire la licitație, rotunjit la lei, matematic (în plus sau în minus, după caz), adică 10 lei.  

(2) Licitările pentru licitaţia publică cu strigare se pot face numai în sume reprezentând paşi întregi, cu respectarea prevederilor alin. (1).  

(3) Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi licitația începe de la prețul de pornire aprobat de Consiliul Local Albeștii de Argeș prin 

Hotărârea de Consiuliu Local nr. 38/09.09.2019, adică 185 lei/mc. 

Modul de desfășurare a licitației, în funcție de tipul de licitației aprobat de Comitetul director al organizatorului licitației este descris în 

Anexa nr. 3 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia. 

Art. 17. (1) După licitație se va întocmi procesul- verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației, în care se consemnează, în mod 

obligatoriu, următoarele: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul 



 

licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, reprezentanții legali ai acestora, termenul 

de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației. 

(2) Fișele de desfășurare a licitației, semnate de membrii comisiei prezenți, devin anexă la procesul-verbal al licitației; fișele pot fi 

semnate și de ofertanți, comisia oferindu-le această posibilitate. 

 

4.9. Desfășurarea ședinței de negociere 

 

Art. 18. – (1) Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitații se supune negocierii, organizată în 

data de ....................... cu respectarea condițiilor de preselecție. 

(2) Negocierea va avea loc imediat după încheierea ședinței de licitație. 

(3) Negocierea prevăzută la alin. 91) se poate face cu orice operator economic admis la licitație care îndeplinește criteriile pentru a face 

ofertă și care solicită în scris aceasta. Prețul rezultat din negociere nu poate să fie: 

 a) mai mic decât prețul de pornire, aprobat de către Comitetul Director, pentru partida/grupajul de partizi la care nu au existat oferte 

de licitație; 

 b) mai mic decât prețul oferit de ofertantul unic pentru partida/grupajul de partizi la care a existat o ofertă de licitație. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), partida constituită din produse acceidentale, rămasă neadjudecată după o licitație, se poate 

supune negocierii, organizată la data prevăzută în anunțul de licitație. 

(5) Admiterea la negociere, pentru masa lemnoasă pe picior, se face numai pentru capacitatea de exploatare disponibilă în conformitate 

cu înregistrările din Cetificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, din anexa la acesta și din declarația pe propria 

răspundere prevăzută la Art. 8 alin (4) și numai în limita sumei bănești rămase neutilizată din garanția de contractare depusă pentru 

participare la licitație. 

(6) În urma desfășurării ședinței de negociere, se va întocmi un proces verbal de negociere, după modelul procesului-verbal de licitație, 

semnat de memebrii comisiei de negociere prezenți. 

Art. 19. – (1) Partida de produse accidentale suprapuse, așa cum sunt definite la Art. 4 , lit. kk) apărute pe suprafața unei partizi 

contractată cu un operator economic se contractează cu acest operator dacă acesta solicită, în scris, și dacă îndeplinește condițiile 

prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern 

nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. Organizatorul face oferta de contractare în maximum 5 zile lucrătoare de la data 

aprobării APV iar în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea ofertei operatorul economic trebuie să-și exprime opțiunea. 

(2) Dacă titularul contractului de vânzare - cumpărare al partizii în a cărei suprafață a apărut situația prevăzută la alin. (1) acceptă oferta, 

se organizează, în maximum 5 zile lucrătoare, procedura de negociere și încheiere a contractului de vânzare – cumpărare. 

(3) Dacă titularul contractului de vânzare - cumpărare al partizii în a cărei suprafață a apărut situația prevăzută la alin. (1) nu acceptă 

oferta de contractare sau nu îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de prezentul caiet de 



 

sarcini, organizatorul procedează la organizarea unei licitații pentru contractarea partizii în cauză cu alt operator economic sau aceasta se 

exploatează în regie proprie, exploatarea acesteia fiind prioritară. 

(4) Prețul masei lemnoase cuprinsă în partida prevăzută la alin. (1), care se contractează cu titularul contractului de vânzare-cumpărare al 

partizii pe suprafața căreia se suprapune partida de produse accidentale, se stabilește prin negociere. Prețul rezultat din negociere nu 

poate fi mai mic decât prețul de APV, calculat pentru partida care se suprapune. 

(5) Partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos - apropiat, pentru partizile 

autorizate la exploatare şi care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, le sunt aplicabile dispoziţiile alin. (1) - 

(4). 

(6) În partizile prevăzute la alin. (5), este inclusă şi masa lemnoasă din alte unităţi amenajistice aflate pe traseul căilor de scos-apropiat 

care trebuie realizate pentru accesibilizarea masei lemnoase contractate. 

(7) Pentru negocierea masei lemnoase prevăzută la alin. (1), (5) și (6) nu se organizează preselecţie. Operatorii economici depun la 

comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care vor anexa certificatul de exploatareși cazierul tehnic de exploatare 

completat la zi, precum şi dovada achitării garanţiei de contractare.  

(8) Pentru negocierea masei lemnoase prevăzută la alin. (1), (5) și (6) nu este necesară publicarea anunțului de negociere pe site-ul 

www.produselepadurii.ro și www.rosilva.ro. 

 

4.10. Contestații  

 

Art. 20. - (1)  Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitaţie/negociere, poate 

face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris şi se depune  la sediului organizatorului, în termen de maxim  24 de ore de la data și 

ora afişării rezultatului preselecţiei. În situația în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește corespunzător 

până în următoarea zi lucrătoare.   

(2) Conducătorul organizatorului va soluţiona contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei sau în ziua următoare 

depunerii; decizia se afişează până la sfârșitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul organizatorului şi se comunică 

contestatarului.      

(3) În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune 

admiterea contestatarului la licitaţie/negociere.  

Art. 21. - (1) Contestaţiile privind modul de organizare și desfășurare a licitației se depun în scris și se înregistrează la sediul 

organizatorului licitaţiei în ziua în care a fost desfășurată licitația iar conducătorul organizatorului le va soluționa în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data desfășurării licitației. 

(2) Modul de analizare și soluționare a contestațiilor privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor se consemnează într-o 

decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris. Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost 

întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/grupajul de partizi în cauză și oferirea acesteia/acestuia la o nouă 

licitație. 

http://www.produselepadurii.ro/


 

Art. 22. - (1) Operatorii economici participanţi la negociere care consideră că nu au fost respectate prevederile Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 și ale prezentului 

caiet de sarcini privind desfăşurarea negocierii pentru anumite partizi/grupaje de partizi pot face contestaţie.   

(2) Contestaţia se va formula în scris şi se va depune la sediul organizatorului în ziua în care a fost organizată negocierea.     

(3) Conducătorul organizatorului negocierii va soluționa contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării negocierii, iar 

soluţia va fi comunicată contestatarului, în scris.   

(4) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea negocierii pentru 

partida/grupajul de partizi respectivă/respectiv şi ia măsuri pentru organizarea unei licitații sau a unei noi negocieri, după caz. 

Art. 23. - (1) În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul economic adjudecatar constată că masa 

lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate cu prevederile actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe 

organizatorul licitaţiei în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea procesului-verbal de licitaţie; la contestaţie va anexa 

documentaţia de verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însuşită de persoana de specialitate din cadrul 

operatorului economic.   

(2)  Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situaţia prevăzută la alin. (1), obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea 

unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului.   

(3)  În cazurile prevăzute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare- cumpărare a masei 

lemnoase se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii contestaţiei şi data transmiterii răspunsului de către contestatar; termenul 

primirii răspunsului este maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.   

(4)  În situaţia în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele contestate, acesta anulează adjudecarea şi restituie 

garanţia de contractare.   

 

 

 

 

4.11. Încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată; neîncheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată, 

rezilierea contractelor, cesionarea contractelor încheiate în urma licitațiilor/negocierilor organizate de unitățile regiei, 

facturarea masei lemnoase contractate. 

Art. 24. - (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie/negociere are loc la sediul 

vânzătorului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfășurării licitaţiei, adică până la data de ........................ inclusiv.  

(2) Neîncheierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior care s-a adjudecat, în termenul maxim de 10 zile 

lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării și 

pierderea garanției de contractare aferente, precum și a dreptului de participare a acestuia la licitație/negociere, în condițiile 

Regulamentului de valorifcare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modifcările și compltările 

ulteriore.1 (3) Rezilierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior, din culpa cumpărătorului, până la predarea 

masei lemnoase spre exploatare atrage după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare la 



 

licitaţii/negocieri desfășurate de organizator, în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr. 715/2017, cu modifcările și completăril ulterioare.  În situația în care rezilierea contractului de vânzare - cumpărare a masei 

lemnoase se face ulterior restituirii garanției de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de 

participare la licitații/negocieri desfășurate de organizator în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și compltările ulteriore,  și atrage și aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea 

prejudiciului, după caz. Prin organizator  al licitației/negocierii se înțelege: administratorii fondului forestier proprietate publică a 

statului şi/sau structurile din subordinea acestora, precum şi proprietarul/administratorul/ prestatorul de servicii al fondului forestier 

proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale în conformitate cu Art. 1, lit. m) din Regulamentul de valorificare a masei 

lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

 În situația rezilierii contractului din vina cumpărătorului se va transmite o notificare scrisă cu 15 zile înainte de data rezilierii 

contractuli către operatorul economic, cu prezentaea obligațiilor încălcate care determină rezilierea. După scurgerea termenului de 15 

zile se va comunica cumpărătorului actul de reziliere. 

 Rezilierea unilaterală a contractului de către cumpărător se poate fae numai după notificarea prealabilă a vânzătorului, cu 15 zile 

înainte de data rezilierii contractului. 

 (4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini din culpa exclusivă a 

organizatorului atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat și la restituirea 

garanției de contractare depuse. 

(5) În cazul contractelor de vânzare –cumpărare a masei lemnoase pe picior încheiate în termenul stabilit de prezentul caiet de sarcini 

pentru partizi care provin de la ocoale silvice la care sunt în desfășurare lucrări de amenajare a pădurilor dar nu a fost organizată 

Conferința a II a de amenajare, autorizarea spre exploatare a respectivelor partizi ce va face numai după ședința de preavizare a soluțiilor 

tehnice – Conferința a II a de amenajare și numai pentru arboretele din planurile decenale stabilite de aceasta. Dacă în urma ședinței de 

preavizare a soluțiilor tehnice – Conferința a II a de amenajare 1se modifică soluțiile tehnice de amenajare pentru arboretele în care au 

fost constituite partizi, oferite la prezenta licitație/negociere, adjudecate și contractate, care determină modificarea actelor de punere în 

valoare aferente acestora, respectivele contracte de vânzare –cumpărare a masei lemnoase pe picior se consideră reziliate de drept, fără 

reținerea garanției de contractare. 

(6) Adjudecatarii masei lemnoase au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior încheiate în 

urma licitației/negocierii din data de ................ Contractul de vânzare poate fi cesionat numai operatorilor economici pentru care există 

acordul scris al organizatorului licitației/negocierii. 

Posibilul cesionar al contractului, la data cesionării, trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de admitere la licitație prevăzute de 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică. 

Cesionarea unui contract fără respectarea prevederilor de mai sus, de la acest alineat, determină neautorizarea la exploatare a masei 

lemnoase care face obiectul contractului, iar operatorii conomici în cauză pierd și dreptul de participare la licitație/negociere, în 

condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, pentru o perioadă de3 luni de la 

data cesionării. 



 

(7) Facturarea masei lemnoase pe picior se realizează prin înscrierea volumului brut, până la incidența cu volumul brut din APV și a 

valorii aferente, fără TVA. 

 

 

Capitolul 5. Regulile silvice privind autorizarea, predarea spre exploatare, exploatarea masei lemnoase, controlul respectării 

regulilor silvice de exploatare, curățarea și reprimirea parchetelor sunt cuprinse în Anexa nr. 4 a prezentului caiet de sarcini care 

este parte integrantă a acestuia. 

 

Capitolul 6. Organizarea activității în parchet: 

 

Art. 25. Operatorii economici care exploatează masa lemnoasă au obligaţia: 

a) să respecte tehnologia de exploatare aprobată de ocol; 

b) să respecte tehnologia de exploatare bazată pe funicular asumată prin participarea la licitația/negocierea masei lemnoase pe picior în 

urma căreia a adjudecat partida/partizile prevăzută/prevăzute a se exploata prin această tehnologie a căror preț de pornire a fost la nivelul 

prețului de apv;  

c) să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol; 

d) să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută; 

e) orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina cumpărătorului. 

 

Capitolul 7. Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică 

managementul forestier certificat FSC
®
 sunt cuprinse în Anexa nr. 5 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia. 

 

Capitolul 8. Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecţia mediului sunt 

cuprinse în Anexa nr. 6 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia. 

 

Capitolul 9. Lista partizilor/grupajelor de partizi care fac obiectul licitației este cuprinsă în Anexa nr. 7 a prezentului caiet de 

sarcini care este parte integrantă a acestuia. 

 

Capitolul 10. Formularele necesare pentru înscrierea la licitație/negociere sunt:  

 

1. Cerere de înscriere la licitație – Formular nr. 1 

2. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii 

restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau față de proprietarii/administratorii fondului forestier 

proprietate publică a uat – rilor, după caz, precum și faptul că asociatul unic/niciunul din asociații operatorului economic nu este asociat 

la nici un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate 



 

publică a statului, respectiv față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a uat-urilor, după caz - Formular 

nr. 2; 

3. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenența/neapartenența la un grup de 

operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 – Formular 

nr. 3; 

4. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici privind Situatia 

actualizată a volumului de lemn fasonat achizitionat/procesat anual, din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs, 

potrivit prevederilor Art. 8, alin. (2) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017; – Formular nr. 4; 

5. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului de 

exploatare și a cazierului tehnic de exploatare– Formular nr. 5; 

Modelul formularelor menționate mai sus sunt cuprinse în Anexa nr. 8 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a 

acestuia. 

Capitolul 11. Propunerea de contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior este cuprinsă în Anexa nr. 9 a prezentului 

caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la caietului de sarcini   

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior  

 

 

LEGISLAȚIA APLICABILĂ 

 

 Legea nr. 46/2008,– Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare publicată  în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 238/27.03.2008; 

act:1271915%20103726958


 

 Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/13.10.2017; 

 Hotărârea Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 (Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.140/21.02.2019); 

 Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162/16.03.2009; 

 Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn 

rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 

lemn, cu modificările şi completările ulterioare, publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426/10.06.2014; 

 Ordinul nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiilor utilizatorilor 

SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informatițiilor standardizate emis de ministrul delegat pentru 

pentru ape, păduri și piscicultură, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 761/21.10.2014; 

 Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile si perioadele de colectare, scoatere 

si transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi 

publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011; 

 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 466 din 25.06.2014; 

 Ordinul nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de 

atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru 

activitatea de exploatare forestieră emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 693/14.09.2015; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 195/2005  privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările 

ulterioare,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193/30.12.2005;  

 Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu emis de Ministerul Mediului şi 

Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

808/27.11.2007; 

 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii in muncă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată  in Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006;  



 

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 633/21.07.2006; 

  Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010; 

 Legea nr. 4/07.01.2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/09.01.2015; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/25.07.2001; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse 

vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 926/15.11.2006; 

 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 884/2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii 

posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414/01.06.2016; 

 Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor. nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru 

evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 și 742bis/05.10.2015; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 442/29.06.2007; 

 Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3814/06.11.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modificarea 

prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, cu modificările 

şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790/23.11.2012; 

 Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1507/25.07.2016 pentru aprobarea Procedurii de aprobare, 

modificare, anulare și casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier național și 

din vegetația forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier național, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 657/26.08.2016; 

 Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de 

utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu 

modificările şi completările ulterioare,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/18.05.2011; 

 Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007; 

 Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1650/31.10.2010 privind aprobarea Normelor tehnice 

privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, nepublicat în Monitorul Oficial; 



 

 Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice 

privind îngrijirea şi conducerea arboretelor, nepublicat în Monitorul Oficial; 

 Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice 

privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare, nepublicat în 

Monitorul Oficial; 

 Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1654/31.10.2000 privind aprobarea Normelor de 

prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier, nepublicat în Monitorul Oficial; 

 Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 

echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006; 

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

echipamentelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare,  publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006; 

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 

publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003; 

 Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

244 din 08 octombrie 1996; 

 Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările ulterioare, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 30 iunie 2001. 

 

 

 

 

 

  



 

Anexa nr. 2 la caietului de sarcini  

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior  

METODOLOGIE PRIVIND IDENTIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI/GRUPURILOR DE 

OPERATORI ECONOMICI CARE AU INTERDICŢIA DE A PARTICIPA LA LICITAŢIILE/NEGOCIERILE DE 

MASĂ LEMNOASĂ/LEMN FASONAT PROVENITĂ/PROVENIT DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE 

PUBLICĂ PENTRU O PERIOADĂ DE 6 LUNI CA URMARE ACUMULĂRII A 25 PUNCTE DE PENALIZARE 

 

CAPITOLUL I. OBIECTIVE URMĂRITE 

Scopul acestei metodologii este acela de a identifica operatorii economici/grupurile de operatori economici atestaţi pentru lucrări 

de exploatare forestieră, care au acumulat, la data preselecției, un număr de 25 puncte penalizare şi le este interzisă participarea la 

licitaţiile/negocierile de masă lemnoase/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică, pentru o 

perioadă de 6 luni așa cum prevede Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010. 

 

CAPITOLUL II. CONSTATAREA SANCŢIUNILOR, APLICAREA ACESTORA, ÎNSCRIEREA LOR ÎN CAZIERUL 

TEHNIC DE EXPLOATARE ŞI OPERAREA DATELOR ÎN SNEICS – SISTEMUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ 

INFORMATIZATĂ A CONTRAVENŢIILOR SILVICE 

 

2.1 Constatarea sancţiunilor contravenţionale/infracţiunilor şi aplicarea acestora 
Sancţiunile contravenţionale/infracţiunile privind activitatea de exploatarea a masei lemnoase se constată de personalul din 

cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, a unităţilor şi subunităţilor acesteia precum și de agenții constatatori prevăzuți de Legea 

nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010. 

Sancţiunile se aplică operatorului economic/grupului de operatori economici sau unui  angajat/administrator/asociat/acţionar al 

acestuia, conform reglementărilor legale. 

 



 

 

 

 

2.2 Înscrierea sancţiunilor contravenţionale/infracţiunilor în cazierul tehnic de exploatare și SNEICS – Sistemul naţional 

de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice. 

 

După constatare şi aplicare, sancţiunile definitive se înscriu, de personalul care le-a constatat, în cazierul tehnic al operatorului 

economic precum și în Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice - SNEICS. 

Punctele de penalizare se vor atribui în funcţie de fapta săvârșită, în conformitate cu  procedura de calcul prevăzută în Anexa nr. 5 

din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010.  

 

2.3 Transmiterea datelor referitoare la sancţiunile contravenţionale/infracţiuni în SNEICS – Sistemul naţional de evidenţă 

informatizată a contravenţiilor silvice 

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, în cadrul SUMAL, realizarea şi funcţionarea SNEICS – 

Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice, conform prevederilor Art. 43 alin. 1) din Legea nr. 171/2010 

privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 513/23.07.2010. 

Transmiterea datelor referitoare la contravenţiile constatate şi sancţionate în SNEICS -  Sistemul naţional de evidenţă 

informatizată a contravenţiilor silvice, se face în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. 1
2
) din Legea nr. 171/2010 privind 

stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 513/23.07.2010. 

În funcţie de cuantumul cu care se sancţionează fapta, se vor atribui punctele de penalizare corespunzătoare conform procedurii 

de calcul prevăzută de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010, care se vor opera în SNEICS -  Sistemul naţional 

de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice. 



 

 

CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI/ GRUPURILOR DE OPERATORI 

ECONOMICI CARE AU ACUMULAT 25 PUNCTE PENALIZARE ŞI LE ESTE INTERZISĂ PARTICIPAREA LA 

LICITAŢIILE DE MASĂ LEMNOASĂ 

 

3.1 Identificarea operatorilor economici/grupurilor de operatori economici pentru care se va lua măsura interzicerii 

participării la licitații/negocieri  ca urmare a acumulării a 25 puncte de penalizare. 

Comisia de preselecţie poate solicita, prin adresă scrisă, angajatului desemnat din cadrul direcţiei silvice care deține credențiale 

pentru acces în sistemul informaţional SUMAL, interogarea SNEICS pentru obţinerea datelor referitoare la punctele de penalizare 

care au fost aplicate fiecărui operator economic/grup de operatori economici înscris la preselecţiile desfășurate pentru admiterea 

participării acestora la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate organizate de unitățile Regiei 

Naționale a Pădurilor – Romsilva. 

Operatorilor economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au acumulat un număr de 25 puncte penalizare, le este 

interzisă participarea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier 

proprietate publică. 

Punctele de penalizare se prescriu în 6 luni de la data emiterii documentului care le-a generat. 

Până la implementarea SNEICS – Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice, în vederea obţinerii 

datelor referitoare la operatorii economici care au acumulat un număr de 25 puncte de  penalizare se vor utiliza informaţiile înscrise 

în cazierele tehnice de exploatare a masei lemnoase ale operatorilor economici/grupurilor de operatori economic care solicită 

înscrierea la licitații/negocieri. 

La nivelul RNP – Romsilva a fost creată o bază de dată cu punctele de penalizare acumulate de operatorii economici atestați în 

activitatea de exploatări forestiere ca urmare a săvârşirii de infracţiuni/contravenții privind activitatea de exploatare a masei 

lemnoase. 

Cu ocazia preselecției se poate solicita interogarea bazei de date pentru fiecare operator economic care solicită înscrierea la 

licitație în scopul identificării operatorilor economici care au interdicția de a participa la licitații/negocieri de masă lemnoasă pe picior 

provenită din fondul forestier proprietate publică pentru o perioadă de 6 luni de zile ca urmare a acumulării unui număr de 25 de 

puncte de penalizare, în urma sancţiunilor definitive aplicate unui angajat/administrator/asociat/acţionar la un operator/grupul de 

operatori economici economic, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.  



 

Anexa nr. 3 la caietului de sarcini 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior  

 

 

Modul de desfășurare a licitației, în funcție de tipul de licitației aprobat de Comitetul director al organizatorului licitației 

 

I. Licitația publică cu strigare. 

 

1. Ședința de licitație este deschisă de către președintele comisiei de licitație, care prezintă componența acesteia, numărul minim de 

cvorum (care este 2 din cei 3, respectiv 3 din cei 5 membri ai comisiei), membrii prezenți, tipul de licitație, modul de desfășurare a 

licitației. 

2. Licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în listele de partizi/grupaje de partizi afişate la sediul Primăriei 

Albeștii de Argeș şi pe site-ul  www.albestiidearges.ro. 

3. Președintele comisiei anunță prețul de pornire și pasul de licitare, pentru partida/ grupajul de partizi în cauză. 

4. Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi licitaţia începe de la preţul de pornire aprobat de comitetul director al organizatorului licitației; 

oferirea, de către participant, a preţului de pornire este considerată ofertă, următoarele oferte, la nivelul de cel puțin un pas, ale 

participanţilor se consideră licitări. Ofertele se înscriu în fişele de desfăşurare a licitaţiei.  

5. Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit prețul cel mai mare după 3 strigări succesive ale președintelui comisiei de licitație ale 

respectivei oferte. 

6. Dacă pentru partida/grupajul de partizi care fac obiectul licitaţiei se face o singură ofertă,  adjudecarea nu se poate face la respectiva 

licitaţie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosilva.ro/


 

Anexa nr. 4 la caietului de sarcini 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior  

 

 

Regulile silvice privind autorizarea, predarea spre exploatare, exploatarea masei lemnoase, controlul respectării regulilor silvice 

de exploatare,  

curățarea și reprimirea parchetelor 

1. Reguli privind autorizarea parchetelor 

 

1.1. Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către persoanele juridice atestate pentru exploatări forestiere. 

1.2. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare, generată în SUMAL, denumită în continuare 

autorizație, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea 

Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și 

completările ulterioare. 

1.3. Autorizațiile de exploatare se emit în 2 exemplare de către șeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, 

dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare. 

1.4. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în Anexa nr. 2 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 

1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al 

materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare. 

1.5. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizații. 

1.6. Autorizațiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenții acestora, în cazul apariției unor situații deosebite ce impun 

o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanțelor, hotărâri judecătorești de stopare a lucrărilor de exploatare, 

schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de vânzare a masei lemnoase pe picior. 

1.7. În situațiile prevăzute la punctul 1.6 emitentul autorizației dispune imediat oprirea doborârii arborilor și inventarierea în termen de 

maximum 30 de zile a stocurilor existente - pe picior și/sau în faze pe suprafața parchetului ori în platforma primară, termen care poate fi 

prelungit în situația apariției condițiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de manifestare a acestora; între 

părțile contractante sau între emitentul și titularul autorizației de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, 

conform clauzelor contractuale, și la reprimirea parchetului respectiv. 

1.8.Inventarele masei lemnoase existente pe picior, în faze tehnologice și în platforma primară, însușite sub semnătură de împuterniciții 

părților contractante, se înregistrează la sediul vânzătorului și se transmit cumpărătorului, cu confirmare de primire, după care 

centralizatorul inventarelor respective, pe specii, se înscrie în procesul-verbal de reprimire a parchetului; în situația în care cumpărătorul 

masei lemnoase nu participă la inventariere la data comunicată prin invitație sau nu semnează inventarele masei lemnoase, vânzătorul le 

realizează în lipsă și le comunică acestuia. 



 

1.9. După reprimirea parchetului în condițiile de la punctele 1.7 și 1.8, titularul autorizației de exploatare și emitentul avizelor de însoțire 

se modifică pe autorizația inițială astfel: 

a) titularul autorizației devine ocolul silvic sau operatorul economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, desemnat, care 

efectuează colectarea lemnului doborât și a celui aflat în diferite faze tehnologice; 

b) emitentul avizelor de însoțire pentru masa lemnoasă colectată și expediată din parchet devine ocolul silvic. 

1.10. Pentru masa lemnoasă inventariată și evidențiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește un 

act de punere în valoare, pentru care exploatarea și valorificarea masei lemnoase se fac potrivit prevederilor legale. 

1.11. În eventualitatea apariției pe parcursul anului de producție a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective 

se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din 

partizi prevăzute în lista de partizi. 

1.12. Precomptările se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice. Responsabilitatea operării 

precomptărilor în evidențele ocolului silvic revine șefului de ocol și se face conform normelor tehnice silvice. 

1.13. După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva și nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la 

exploatare începând cu data de 15 septembrie a anului de producție respectiv. 

1.14. Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului și 

pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și 

transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare. 

1.15. În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării 

masei lemnoase, numai pentru: 

a) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat; 

b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea 

arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea; 

c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor 

pentru carburanți și altele asemenea. 

1.16. Perioada autorizată prevăzută la punctul 15 se înscrie în autorizație, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate. 

1.17. În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului - inundații, 

avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de 

exploatare prevăzut inițial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor. 

1.18. Forța majoră/alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor lucrărilor de exploatare se constată de către o comisie care 

are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane: 

a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației; 

b) delegatul titularului autorizației. 

1.19. Comisia prevăzută la punctul 1.18 se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic 

și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore sau proces verbal de constatare a începerii acțiunii calamităţilor naturale sau 

a situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare. 



 

1.20. În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note 

de constatare. 

1.21. La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la punctul 1.18 

încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore sau încetarea acțiunii calamităţilor 

naturale sau a situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au 

determinat oprirea lucrărilor de exploatare. 

1.22. Prelungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o impune, 

cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea 

perioadelor prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor 

privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările 

ulterioare, în baza proceselor-verbale prevăzute la punctele 1.19 și 1.21 și a actelor adiționale la contracte pentru reeșalonarea 

termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare. 

1.23. În situații deosebite, atunci când condițiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetație, termenul de exploatare poate fi 

prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 

pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, 

cu modificările și completările ulterioare, cu notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde 

de silvicultură, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii. 

1.24. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente se 

aprobă de emitentul autorizației. 

1.25. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum și amplasarea căilor de scos-apropiat și a instalațiilor aferente vor 

fi diferențiate în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care 

rămân pe picior, degradarea solului și a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice. Este obligatorie respectarea 

tehnologiei de exploatare bazată pe funicular asumată prin participarea la licitația/negocierea masei lemnoase pe picior în urma căreia a 

fost adjudecată partida/partizile prevăzută/prevăzute a se exploata prin această tehnologie a căror preț de pornire a fost la nivelul prețului 

de apv. 

1.26. Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea 

degradării solului, regenerărilor și arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat. 

1.27. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi. 

1.28. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni 

reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor și semințișului. 

1.29. Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate. 

1.30. Tăierile în parchetele cu restricții de exploatare, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus 

vegetativ care urmează fructificației. 

1.31. Tăierile în parchetele fără restricții se autorizează spre exploatare în tot cursul anului. 



 

1.32. În cazul în care pentru colectarea lemnului este necesar să traverseze terenurile aparţinând altor proprietari, cumpărătorul are 

obligaţia plăţii servituţii de trecere sau a despăgubirilor stabilite prin înţelegere scrisă cu proprietarii respectivi, încheiată înaintea 

autorizării partizii spre exploatare. 

1.33. Cumpărătorul are obligația să obțină acordul Administraţiei Naţionale „Apele Române" pentru circulaţia cu vehicule sau trecerea 

animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate pentru astfel de acţiuni, conform art. 76 din Legea nr. 107/1996 – Legea 

apelor. 

1.34. Cumpărătorul are obligația să obțină, în zona de frontieră, pe adâncimea de 500 m de la linia de frontieră către interior, avizul 

organelor Poliţiei de Frontieră Române pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase din partida/partizile situate în această zonă, 

conform art. 39 din O.U.G. 105/2001 privind frontiera de stat a României. 

2. Reguli privind predarea spre exploatare a parchetelor 

 

2.1. Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizație poate începe numai după predarea spre exploatare a 

parchetelor. 

2.2. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către șeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în 

prezența pădurarului titular de canton, către titularul autorizației ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se 

procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 4 a Ordinului ministrului mediului și 

pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și 

transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare. La predare se ține seama și de prevederile contractului de 

vânzare cumpărare referitoare la acest aspect. Predarea spre exploatare a următorei postațe se realizează numai după curățarea de resturi 

de exploatare a postaței anterioare. 

2.3. În cazul în care pe suprafaţa parchetului contractat există şi arbori marcaţi anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. 

amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor atenţiona titularii autorizației de exploatare asupra prezenţei acestor 

arbori, menţionându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor şi vopseaua cu care aceştia au fost marcaţi. Totodată, dacă 

delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii şi diametre. 

3. Reguli privind exploatarea masei lemnoase  

 

3.1. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli 

specifice: 

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin 

suprafețe de probă; 

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața 

solului, pieziș și neted; 



 

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere 

în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil; 

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de 

molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de 

rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 

de zile de la doborâre; 

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului; 

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului; 

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul 

secțiunii acesteia; 

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și 

acoperirea gropilor create; 

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai 

mare de 2,2 m; 

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea 

puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior; 

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren; 

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de 

lungoane, țăruși și manșoane; 

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă; 

n) tăierea arborilor nedestinați exploatării este interzisă; 

p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatării aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică 

reglementările legale privind tăierile fără drept; 

r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă lemnoasă pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii 

prejudiciați în procesul de exploatare se calculează la nivelul prețului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea 

sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, în vigoare, cu 

valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în Anexa nr. 5 a Ordinului ministrului mediului și 

pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și 

transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare; valoarea totală rezultată din valoarea lemnului provenit din 

arborii prejudiciați la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizației de exploatare; 

s) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă; 

t) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se 

poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de 

zăpadă sau dacă solul nu este înghețat; 



 

u) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de 

iarnă, pe pod de gheață; 

v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este 

interzisă. 

3.2. Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul 

fiind obligat să respecte următoarele condiții: 

a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur 

cărucior; 

b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș; 

c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea 

traseului de funicular. 

3.3. Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. 

Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor. 

3.4. Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această 

limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu. 

3.5.  Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de șeful ocolului silvic. 

3.6. Traseele de funicular și cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior 

și nu schimbă categoria de folosință silvică a terenurilor pe care se amplasează. 

3.7.  Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de 

către șeful ocolului silvic. 

3.9. În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca 

urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal 

de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de 

racordare. 

3.10. Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la punctul 3.9 se calculează conform prevederilor legale 

privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere. 

3.11. Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la punctul 3.9 și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic 

efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receparea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu 

fonduri constituite din cauțiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz. 

3.12. În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau 

în locuri fără semințiș. 

3.13. Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în 

procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor de la punctul 3.9. 

3.14 Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn 

de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul. 



 

3.15 La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor 

de acces utilizate la colectarea lemnului. 

4. Reguli privind controlul respectării regulilor silvice de exploatare 

4.1. Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea 

modului de aplicare a prevederilor legale, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin 

activitatea de exploatare a masei lemnoase. 

4.2. Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu 

ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase. 

4.3. Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, dintre care unul pentru titularul autorizației, iar al 

doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al autorizației, conform Anexei nr. 6 a Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 

1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al 

materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare. 

4.4. Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însușit de titularul autorizației, precum și 

ori de câte ori este necesar. 

4.5. Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile. Pe timpul efectuării controlului, 

reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele 

încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte 

documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul. 

4.6. În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun 

acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este 

amplasat parchetul. 

4.7 În situația prevăzută la punctul 4.6, procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației. 

În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, 

acestea se menționează în procesul-verbal de control. 

5. Reguli privind curățarea parchetelor de exploatare 

 

5.1. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de 

către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli: 

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng 

în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu 

distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile 

de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor; 



 

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare 

se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa 

suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului; este obligatorie curățarea parchetelor/postațelor predate spre exploatare, la 

sfârșitul fiecărei perioade permise pentru recoltare și colectare, înaintea începutului perioadei de restricție, în cazul în care în autorizația 

de exploatare sunt prevăzute mai multe perioade de recoltare; 

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor 

balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și 

cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului. 

6. Reguli privind reprimirea parchetelor de exploatare 

6.1. Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de 

exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului, conform Anexei nr. 7 a Ordinului 

ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de 

colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare. 

6.2. Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului 

titular al cantonului în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită 

de comun acord. 

6.3. În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a 

fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum și a eventualelor penalități. 

6.4. Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al 

doilea exemplar pentru titularul autorizației. În situația prevăzută la punctul 6.3, un exemplar al procesului-verbal de reprimire a 

parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației. 

6.5. În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate 

condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare, conform Anexei nr. 8 a Ordinului ministrului mediului și 

pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și 

transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare. 

6.6. În actul de constatare prevăzut la punctul 6.5. se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în 

autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și 

cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în 

autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației. 

6.7. Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă. 

6.8. În scopul evidențierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum și pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor 

silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza 



 

actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului și a altor documente din care rezultă stadiul exploatării 

masei lemnoase. 

7. Alte dispoziții 

7.1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puțin un sezon de vegetație 

se recalculează prin adăugarea creșterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se și valoarea aferentă. 

7.2. Prevederile punctului 7.1. se aplică și pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel 

puțin un sezon de vegetație. 

7.3. Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, 

precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și 

pădurilor. 

7.4. În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii 

și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației. 

7.5. În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în 

exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de 

reatestare mai devreme de un an. 

7.6. Mărimea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit și încărcat, este de până la 500 m
2
 

pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m
2
 în cazurile în care nu sunt instalații de transport 

permanente. 

7.7. Suprafețele prevăzute la punctul 7.6. se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de predare-primire și se reprimesc în cel mult 60 

de zile de la reprimirea parchetului. 

7.8. Depășirea termenului de reprimire prevăzut la punctul 7.7. constituie ocupare fără drept a terenului respectiv. 

7.9. În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului 

forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, în funcție de importanța acestora și de modul 

specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei 

lemnoase. 

7.10. Nerespectarea prevederilor Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al 

materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare 

atrage răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, a celor vinovați. 

7.11. Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile Instrucțiunilor 

privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul 

ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare, comisia de atestare a persoanelor juridice în 

activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la 

solicitarea entităților din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucțiuni prin controale de exploatare. 



 

7.12. Titularii autorizațiilor sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt 

înscrise principalele elemente de identificare a parchetului. 

7.13. Modelul panoului cu elementele de identificarea parchetului este cel prevăzut în Anexa nr. 9 a Ordinului ministrului mediului și 

pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și 

transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare. 

7.14. Panoul prevăzut la punctul 7.12 se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și poate fi ridicat după reprimirea platformei 

primare. 

7.15. Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizației ori în afara termenelor de exploatare înscrise în 

autorizație constituie tăiere fără drept și se sancționează potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 5 la caietului de sarcini 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior  

 

Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică 

managementul forestier certificat FSC® 

1. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, beneficiarul va prezenta la ocolul silvic 

Documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie 

PSI, NTSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aprobă de șeful de ocol. 

2. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile 

existente permit acest lucru. 

3. La predarea parchetelor schița parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a 

materialului lemnos, zone periculoase, etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire. 

4. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) și amplasarea lor în teren, se face de ocolul silvic, eventual 

la propunerea beneficiarului, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului și a eventualelor 

elemente de biodiversitate identificate, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, 

recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, etc.). 

5. La predarea parchetului spre exploatare se va menționa în procesul verbal, dacă este identificat și materializat LEMN MORT – 

însemnat în teren cu litere M – constituit din arbori doborâți sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează și nici 

nu se mișcă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecția muncii pentru muncitorii din 

parchet cu privire le pericolele suplimentare ce le pot aduce existența lemnului mort în suprafața parchetului. La reprimire, lemnul mort 

trebuie să se regăsească în teren și va fi menționat în procesul verbal de reprimire. 

6. În cazul în care se lucrează în PVRC (PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE) sau în vecinătatea acestora, situație 

menționată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecție a elementelor – plante, animale, păsări – pentru 

care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare. 

7. În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privata sau alți deținători decât ocolul silvic, va fi necesar 

acordul scris al proprietarului pentru tranzitare;  

8. La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menționarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 

1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al 

materialului lemnos cu modificările și completările ulterioare. 

9. În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protecție sau se găsesc cuiburi, 

vizuini, culcușuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările și se va anunța ocolul silvic. 

10. Apariția de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice necesită oprirea lucrărilor și anunțarea ocolul silvic. 



 

11. Operatorul economic care cumpără masă lemnoasă pe picior certificată FSC de la ocolul silvic din structura RNP - Romsilva, trebuie 

să cunoască că menținerea lanțului de custodie cu lemn certificat presupune ca și acesta să fie certificat în sistem FSC. Neobținerea 

certificării de către operatorul economic nu-i dă dreptul de a comercializa lemn certificat. 

12. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli minimale: 

a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului; 

b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distantă mai mică de 10 m de acestea; 

c) evitarea zonelor cu pantă transversală mai mare 35
0
; 

d) limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45%; 

e) evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile identificate ca atare și specificate de către 

reprezentanții ocolului silvic; 

f) limitarea lățimii drumului la 4 m;  

g) consolidarea taluzului drumului;  

h) proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea 

prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori; 

i) evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar 

traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă; 

j) Traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a 

semnului ”T”; 

k) la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau 

podețe din trunchiuri de lemn; 

l) se vor evita porțiunile cu semințiș; 

m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă 

pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic. 

13. Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, 

mărimea acestora fiind de până la 500 m
2 

pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 m
2
 în cazul 

când nu sunt instalații de scos permanente. Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, 

var sau vopsea. 

14. Referitor la utilizarea instalațiilor de scos – apropiat înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie 

de lucrări pregătitoare, după cum urmează: 

a) verificarea corespondenței între căile de scos – apropiat existente în parchet și procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri 

aprobate prin procesul tehnologic; 

b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce 

se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor); 

c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manșoane, țăruși sau alte metode de protejare; 



 

d) se vor amplasa tuburi din beton sau podețe din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață 

sau când acesta nu oferă suficientă rezistență; 

e) se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere; 

f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele 

instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de protecția muncii și normele de prevenire și stingere a incendiilor. 

15. Pentru protecția solului și a apelor, operatorul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de 

tractor: 

a) în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare 

corespunzătoare de funcționare; 

b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută; 

c) colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințiș, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și 

materializate pe teren; 

d) scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat, în 

lipsa stratului de zăpadă; 

e) depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos 

– apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor și văile; 

f) lungimea trunchiurilor și catargelor transportate cu tractorul, nu va depăși 12 metri; 

g) corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor; 

h) în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe 

distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval; 

i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor 

forestiere; 

j) în situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip, care 

va fi ulterior adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare; 

k) la intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere din 

părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum; 

l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni; 

16. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârșire: 

a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren; 

b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană; 

c) corhănitul lemnului direct în albia pâraielor; 

d) colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, operatorul 

economic fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul 

silvic; 



 

e) colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite 

colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren, și precizate în documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului; 

f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada 

iernii, atunci când există pod de gheață; 

g) aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de 

exploatare, crengi, deșeuri etc.; 

h) colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto; 

i) circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm; 

j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritului este permisă 

numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru, și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului operatorul 

economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică inițială în care 

era la începerea exploatării. 

17. La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere: 

a) la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se 

eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, 

de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, 

în șanțurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze; 

b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către titularul autorizației de 

exploatare în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate; 

c) după terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat să dezafecteze instalațiile de 

scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren în 

interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia; 

d) suprafețele din instalații, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul; 

e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia măsuri de remediere, 

reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită, conform contractului, în acest scop 

înainte de autorizarea parchetului;  

f) în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de 

către operatorul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către operatorul 

economic, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare; 

g) furnizorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se 

constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini. 

h) pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată furnizorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte 

reglementări legale. 

 

 



 

Anexa nr. 6 la caietului de sarcini 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior  

 

 

 
Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecţia 

mediului 

 

1. Operatorii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de exploatare următoarele documente : 

 

 Împuternicirea responsabililor cu exploatarea masei lemnoase pe picior. 

 Lista cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menţionarea funcţiei şi a pregătirii profesionale a acestora. Se va 

utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută. 

 Evaluarea riscurilor de muncă pentru  proprii angajaţii (în autorizaţia de exploatare se vor face menţiuni referitoare la existenţa 

acestor evaluări de riscuri). 

 Instrucţiunile proprii conform Art. 15, alin (1), pct. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 1425/2006. (în autorizaţia de exploatare se vor 

face menţiuni referitoare la existenţa acestor instrucţiuni). 

 Dovada achiziţionării echipamentului individual de protecţie (factură, lista inventar, fişă magazie etc.).     

 Dovada dotării  punctelelor de lucru şi utilajelor de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor. 

 

2. Operatorii economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către şeful de 

ocol următoarele documente : 

 

 Documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare şi respectarea condiţiilor ce se impun pe linie 

PSI, SSM şi protecţia mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor şi albiilor apelor. Cu această ocazie vor fi 

stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalaţii de transport, amplasarea şi dimensiunile 

platformelor primare, amplasarea unor construcţii temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase. 

  Documentaţia prezentată va face corespondenţa între căile de scos – apropiat existente în parchet şi procesul tehnologic, urmând 

a se  utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic. 

 Cumpărătorului i se interzice: părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren; folosirea 

tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană; corhănitul lemnului direct în albia pâraielor. 

   Lista utilajelor ce se vor introduce în raza parchetului, adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare 

corespunzătoare de funcţionare. 



 

 Amplasamentul şi modalităţile de depozitare şi evacuare a resturilor menajere şi a  celor  îmbibate cu produse petroliere, cu 
condiţia ca toate deşeurile sa fie colectate în tomberoane sau containere etanşe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se 
face răspunzător cumpărătorul. 

 Cumpărătorul va lua măsuri, ca în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, să asigure îndepărtarea acestora 
prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare. 

 
  

3. În domeniul securității și sănătății în muncă cumpărătorului îi revin, în exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii: 
  

 Să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale Hotărârii de 

Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 Să dețină autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile şi punctele de lucru 

proprii. 

 Să respecte legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia angajaţilor, să angajeze forţă de muncă 

cu pregătire tehnică corespunzătoare. Reprezentantul legal al operatorului economic va urmări utilizarea echipamentului de protecţie de 

către angajaţi. De asemenea, acesta are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim 

ajutor. 

 Să întocmească documentaţia prin care se stabilesc măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările specificate în 
contract, documentaţie ce va cuprinde soluţii pentru toţi factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de exploatare a masei 
lemnoase (evaluări de risc pentru fiecare post de lucru, plan de prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii pentru fiecare activitate, 
program de instruire și testare). 

 Să ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea parchetului de exploatare, realizarea 
lucrărilor de recoltare a lemnului și colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii. 

 Pentru a se diminua pagubele ce se produc prin ieşirea sarcinii în afara drumului, prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea 
taluzurilor, va proteja arborii aflaţi în lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare. 

 La doborârea arborilor va urmări respectarea tehnicilor de doborâre a arborilor, prin efectuarea tapei, tăieturii din partea opusă 
tapei, zonei de frânare, pragului de siguranţă, alegerea direcţiei de doborâre.  

 Se va asigura că personalul angajat are calificare corespunzătoare activității desfășurate, este verificat medical şi instruit 
corespunzător din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 Va efectua instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă şi cel periodic prin persoane desemnate potrivit 
legislației în vigoare, cu consemnarea  rezultatului în fişe individuale de instruire. 

 Va instrui proprii angajaţi pentru acordarea primului ajutor. 

 Va ține evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific. 



 

 Va asigura dotarea angajaţilor cu echipament individual de protecţie corespunzător sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute 
şi în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern                            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. 

 La controlul exploatării masei lemnoase, efectuat de personalul silvic din structura regiei, se va verifica utilizarea 

echipamentului individual de protecţie. Neutilizarea unui singur articol al echipamentului individual de protecţie se consideră 
neconformitate şi va atrage atenţionarea, în scris, a operatorului economic. 

 Pentru lucrările mecanizate, cumpăratorul se va dota cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care corespund, din punct de vedere 

tehnic, activităţilor ce la va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din Hotărârii de Guvern 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. 

 Atunci când mai mulţi operatori economici desfăşoară activităţi de exploatare, concomitent în acelaşi bazin forestier, în aceeaşi 

unitate de producţie sau în aceeaşi unitate amenajistică, cumpărătorul va încheia convenţii scrise cu fiecare participant la procesul de 
producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă. 

 Se va asigura că lucrătorii din afara firmei, care desfăşoară activităţi în suprafaţa parchetului, au primit instrucţiuni adecvate 

referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor, conform Art. 20 din Legea nr. 
319/2006. 

  Are obligaţia de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, punctul de lucru unde îşi 

desfăşoară activitatea, conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate 
la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  

 Asigură transportul salariaţilor proprii la locul de muncă şi de la locul de muncă spre domiciliu în condiții de siguranță.  

 În cazul producerii de evenimente/incidente periculoase cumpărătorul va anunţa de îndată Inspectoratul Teritorial de Muncă 

despre producerea acestora. 

 Accidentele  de muncă/incidentele periculoase în care au fost antrenați/implicați angajații proprii vor fi înregistrate de operatorul 

economic. 

 Cumpărătorul va informa ocolul silvic în cazul producerii de evenimente în care au fost antrenaţi/implicați angajaţii proprii, 

menţionându-se informaţiile referitoare la numele şi prenumele accidentatului, firma la care este angajat, funcţia ocupată, data producerii 

accidentului.  

 Va răspunde privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în parchet și în zona limitrofă acestuia, din 

momentul predării - primirii partizii spre exploatare şi până la reprimirea parchetului. 

 Va respecta măsurile de protecţie a elementelor de biodiversitate existente în raza parchetului, astfel: elementele identificate vor 

fi poziţionate pe schiţa parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută şi la reprimirea parchetelor.  

 La a doua abatere a aceluiaşi cumpărător, după notificarea direcţiei silvice şi a firmei contractante, în cauză, referitor la 

nerespectarea regulilor privind securitatea şi sănătatea în muncă,  ocolul silvic va înainta o invitaţie deschisă Inspectoratului Teritorial 

de Muncă, de a efectua un control privind respectarea cerinţelor SSM. 



 

Anexa nr. 7 la caietului de sarcini 

 

Lista partizilor/grupajelor de partizi care fac obiectul licitației 

 
Nr. 

Crt. 

Partida Supr. 

(ha) 

U.P. u.a. Volum arb. 

Mediu 

Vol. Brut 

(m.c.) 

Vol/Specii 

(m.c.) 

Accesibilitate Preț pornire 

Licitație/lei 

Răș Fag DT Răș Fag DT DM 

1 Piscu Negru 1 24,30 7 Albești 81B, 82A 1,11 1,28 1,30 850 168 669 13 - 501...1000 m 185 lei/mc 

2 Piscu Negru 2 4,60 7 Albești 81A 0,37 1,18 - 240 161 79 - - 501...1000 m 185 lei/mc 

 TOTAL       1090 329 748 13    

 

 

 

  



 

Anexa nr. 8 la caietului de sarcini 

Formulare 

                                FORMULAR 1 (Anexa 2 la Regulament) 
Nr. înregistrare operator economic/grup de operatori economici ……………………….. 

 

    CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE 

 

 

      Operatorul economic/grupul de operatori ………………………, cu sediul în ……………….., 

judeţul .....................,     str. ………………. nr. ……….., bl. ………., et. ………, sc. ………, ap. 

………., cod poştal ………….., telefon fix ………….., mobil …………………, fax 

………………..,    cont virament ……………….., deschis la …………….. - sucursala ………………, 

înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ……………….., cod unic de înregistrare 

………………….., reprezentat legal prin ……………………,     în calitate de ………………….,  

    solicit înscrierea la licitaţia organizată de UAT Comuna Albeștii de Argeș în data de …………., 

pentru achiziţie (se specifică obligatoriu: masă lemnoasă şi/sau materiale lemnoase fasonate) 

………………… . 

    Împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu UAT Comuna Albeștii de Argeș pe dl/dna 

………………., legitimat(ă) cu ……………… . 

 

Reprezentant legal, 

……………………… 

    (semnătura şi ştampila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

SC ………………………………………………      FORMULAR 2 (Anexa 3 la Regulament) 
 
Operator economic/grupul de operatori economici 

    ……………………….. 

 

    DECLARAŢIE 

 

    pentru înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă/material lemnos fasonat din data de ……… 

 

     

    Subsemnatul, ........, CNP ......., cu domiciliul în ............., reprezentant legal al operatorului 

economic/grupului de operatori economici ..................................…, având CUI .............., declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la preselecţia din data de 

......... pentru licitaţia publică de vânzare masă lemnoasă/material lemnos fasonat organizată de UAT 

Comuna Albeștii de Argeș, operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică şi îmi asum şi semnez următoarele declaraţii:  

 

    1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. a) din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare  

    Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii 

restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Naţională a 

Pădurilor - Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ şi 

Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - sau faţă de 

proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, 

după caz. 

 

 

    2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. b) din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare  

 

    Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:  

    [] nu este membru al niciunui grup de operatori economici; 

    [] este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: ………… . 

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 

 

 

    3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. d) din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare*  

 

    a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la 

certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi. 

    b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări 



 

servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de ….. mc, dar care până în prezent nu a fost 

trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere, după cum urmează:  

    b1) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic de stat 

înfiinţat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ ......., volumul de 

........ mc; 

    b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică ............, volumul de .......... mc. 

 

    4. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. e) şi art. 8 alin. 

(2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare**  

    Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul ……….. , 

a achiziţionat/procesat următoarele volume:  

Nr. 

crt 

 

Specia 

 

Sortimentul 

sin SUMAL 

Volum 

achiziționat 
-mc - 

Volum 

procesat 
-mc - 

     

     

     

     

     

     

 

 

    5. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. c) şi art. 7 alin. 

(1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare**  

    Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 

reprezint, la data prezentei declaraţii, are următoarea situaţie privind achiziţia şi prelucrarea lemnului 

rotund fasonat la drum auto din produse principale şi accidentale I provenite din fond forestier 

proprietate publică:  

 

    a) capacitatea proprie de procesare este de ……… mc/an; 

    b) volumul achiziţionat până la data emiterii declaraţiei este de ……….…… mc; 

    c) volumul procesat până la data emiterii declaraţiei este de …………… mc; 

    d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x100] ..……..…%. 

 

 Data completării: ……………….. 

 

    Reprezentant legal 

    Operator economic/grupul de operatori economici 

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

    (denumirea, semnătura autorizată, ştampila) 

 

    * Se indică denumirea entităţii. 

    ** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat. 
 

  



 

Anexa nr. 9 la caietului de sarcini 

CONTRACT DE VĂNZARE CUMPĂRARE MASĂ LEMNOASĂ 

 

1 Părţile 

            COMUNA ALBEȘTII DE ARGEȘ cu sediul in comuna Albeștii de Argeș, str. Principală, nr. 

309, jud Argeș, telefon/fax  0248735005 cod unic de înregistrare 41219781 cont trezorerie  

RO46TREZ0485006XXX000716 deschis la Trezoreria Curtea de Argeș reprezentată prin Popa 

Gabriel , funcţia Primar în calitate de vânzator, pe de o parte, 

 

și 

 

____________________________________________, cu sediul în _______________, Str. 

____________________, nr., Număr de înmatriculare, ____________________________, cod unic de 

înregistrare, ____________,  Tel/Fax:__________, cod IBAN  ________________________,deschisa 

la banca __________________________, reprezentată prin ........................................... (denumirea 

conducătorului), funcţia__________, în calitate de cumpărător, pe de altă 

parte,____________________ 

 

2 Obiectul contractului 

 2.1Vânzătorul  se obligă să funizeze și să predea masă lemnoasă pe picior aferentă partizilor 

nr.________________ cu un volum de mc._______________ si   nr. ____________cu un volum de 

mc. _______________la prețul mentionat în procesul verbal al licitației nr. ________________. 

            2.2 Cumpărătorul se obligă să preia, să exploateze şi să transporte, masa lemnoasă pe picior 

specificată la  pct. 2.1. în conformitate cu sarcinile asumate în prezentul contract şi să plătească 

vânzătorului preţul contractului. 

             2.3. Preţul stabilit prin licitaţie pentru îndeplinirea contractului, plătibil vânzătorului de către  

cumpărător este de)________ si se va plăti 50% înainte de începerea exploatării iar diferența se va 

plăti după exploatarea a ½ din masa lemnoasă cumpărată.  

 

3. Garanţia de bună execuţie a lucrărilor de exploatare forestieră (cauţiunea) 

3.1. Cumpărătorul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie a lucrărilor de exploatare, 

conform  regulamentului de vânzare a masei lemnoase, în vigoare. 

3.2. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a lucrărilor de exploatare este de (5%  din valoarea de 

adjudecare).  

3.3. Vânzătorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita 

prejudiciului  creat, dacă cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin din aplicarea 

prevederilor instrucţiunilor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi perioadelor de exploatare, 

scoatere şi transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfăşurării contractului. Anterior 

emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, vânzătorul are obligaţia de a notifica acest 

lucru cumpărătorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

3.4. Restituirea sumelor aferente garanţiei de bună execuţie se va face la reprimirea parchetelor ce fac 

obiectul acestui contract, după reținerea, de către vânzător, a eventualelor sume datorate ca urmare a 

derulării necorespunzătoare a contractului. 

 

 

 

 



 

4. Recepţia masei lemnoase pe picior şi predarea acesteia spre exploatare 

4.1. Recepţia masei lemnoase pe picior se face înainte de emiterea autorizaţiei de exploatare. La 

recepţie, în  cazuri temeinic justificate, cumpărătorul poate solicita verificarea lucrărilor de evaluare a 

masei lemnoase destinate exploatării, conform instrucţiunilor în vigoare, dintr-o partidă sau din toate 

partizile ce fac obiectul contractului. În cazul în care se constată diferențe peste toleranțele APV, se 

reziliază contractul fără perceperea de daune și fără pierderea garanției.  

4.2. După eliberarea autorizaţiei de exploatare şi semnarea procesului-verbal de predare-primire, 

vânzătorul nu acceptă reclamaţii privind lipsa cantitativă şi calitativă a materialului lemnos.  

4.3. Volumul de masă lemnoasă prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la 

exploatare cel puțin un sezon de vegetație, se recalculează, după caz, prin adăugarea creșterii curente, 

recalculându-se și valoarea aferentă. 

4.4. Vânzatorul este exonerat de predarea spre exploatare a masei lemnoase dacă agentul economic nu 

asigură plata contra/valoarea masei lemnoase eşalonate. 

 

5. Obligaţiile părţilor  

5.1. În sarcina vânzătorului: 

5.1.1. Stabileşte, de comun acord cu cumpărătorul, eşalonarea tăierilor astfel încât, ţinând cont  de 

restricţiile şi cerinţele silviculturale ale arboretului, lunar să se exploateze toată gama de produse 

contractate.  

5.1.2.Predă spre exploatare parchetul, pe postaţe delimitate exploatabile într-o lună, cu maxim 10 zile 

înainte de data stabilită pentru începerea exploatării, delegatului împuternicit al cumpărătorului care va 

răspunde şi de respectarea regulilor silvice, pe bază de proces verbal de predare – primire întocmit în 

două exemplare. Procesul-verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase constituie document 

gestionar. 

5.1.3.Pune la dispoziţia cumpărătorului suprafeţele necesare amplasării platformelor primare 

5.1.4.Face reprimirea parchetului la sfârşitul exploatării, numai în cazul în care sunt întrunite şi 

respectate toate condiţiile menţionate în instrucţiuni, în prezenţa delegatului împuternicit al 

cumpărătorului, pe bază de proces verbal de reprimire întocmit în două exemplare.  

5.1.5.Acordă sprijin cumpărătorului în demersurile necesare pentru obţinerea acordului şi avizelor 

necesare de la proprietarul sau deţinătorul terenului necesar amplasării platformelor primare, în cazul 

în care condiţiile de scos-apropiat existente, impun ca aceasta să se facă pe alte terenuri decât  cele 

administrate de vânzător. 

 

5.2. În sarcina cumpărătorului: 

5.2.1.Stabileşte, de comun acord cu vânzătorul, eşalonarea tăierilor astfel încât, ţinând cont de 

restricţiile şi cerinţele silviculturale ale arboretului, lunar să se exploateze toată gama de produse 

contractate.  

5.2.2.Ridică autorizaţia de exploatare cu cel puţin 10 zile înainte de termenul prevazut în eşalonarea 

tăierilor şi participă la predarea efectivă în teren a parchetului prin delegat împuternicit, care răspunde 

şi de respectarea regulilor silvice de exploatare, conform instrucţiunilor în vigoare.  

5.2.3.Intreprinde, impreuna cu vânzătorul, demersurile necesare pentru obtinerea acordului şi avizelor 

necesare de la proprietarul sau deţinătorul terenului necesar amplasării platformelor primare, în cazul 

în care condiţiile de scos-apropiat existente, impun ca aceasta să se facă pe alte terenuri decât cele 

administrate de vânzător, conform art.49 din Codul Silvic. 

5.2.4.Execută lucrările de exploatare forestieră în aşa fel încât să evite producerea de prejudicii 

arboretului şi arborilor ce nu fac obiectul comercializării şi respectă cu stricteţe prevederile din Caietul 



 

de sarcini, tehnologia de exploatare şi căile de colectare şi transport stabilite prin autorizaţia de 

exploatare. 

5.2.5. Cumpărătorul este obligat să-și instruiască personalul pe linie de securitate și sănătate în muncă. 

5.2.6. Cumparatorul se obligă să respecte normele tehnice în vigoare privind securitatea și 

sănătatea în muncă. 

Cumpărătorul este responsabil pentru orice accident de muncă înregistrat pe perioada de      

derulare al prezentului contract . 

 

 

6. Transportul materialului lemnos  

 

Transportul materialului lemnos pe drumurile publice se realizeaza  cu respectarea Legilor 171/2010, 

46/2008, HG470/2014, HG787/2014,  privind circulatia materialului lemnos. 

Cumpărătorul asigură amenajarea instalaţiilor de scos - apropiat şi protejarea împotriva vătămării 

arborilor  limitrofi căilor de colectare prin lungoane, ţăruşi,  manşoane etc. înainte de  începerea 

exploatării. 

Proiectarea şi executarea instalaţiilor de scos-apropiat în conformitate cu prevederile normelor de 

proiectare şi a normelor specifice de protecţia muncii, precum şi costurile aferente, cad în sarcina 

cumpărătorului. 

Pentru nerespectarea art. 41, alin. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată și actualizată, prin care este interzisă efectuarea transportului cu vehicule rutiere, 

înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, pe drumurile publice cu depășirea masei 

totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute 

în anexele nr. 2 și 3, ale ordonanței mai sus menționate. 

Pentru nerespectarea art. 43, lit. b din Ordonanța de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 

republicată și actualizată prin care se interzice intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roți sau pe 

șenile, precum și pierderea, prin scurgere din vehicule, în timpul transportului, de materiale de 

construcție sau de alte materii. 

 

7. Modalităţi de plată 

7.1. Vânzătorul va emite factura pentru cantitatea de masă lemnoasă eşalonată la tăiere, la data 

semnarii contractului pentru ½ din valoare, iar cumpărătorul va achita contravaloarea acesteia prin 

Ordin de Plată vizat de bancă sau numerar până cel târziu în ziua predării postatei conform eăalonării. 

Diferența se va achita după exploatarea a ½ din masa lemnoasă cumparată. Cumpărătorul este obligat 

să anunțe situația cu 3 zile înainte de survenirea acesteia  

 

7.2. Se interzice accesul în noua postata  conform eșalonării  până la decontarea instrumentelor de 

plată cu care s-a garantat achitarea masei lemnoase, urmând ca accesul să se efectueze imediat după 

achitare. Exploatarea masei lemnoase peste cantitatea achitată constituie sustragere de material lemnos 

și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. 

7.3. În cazul unei decontări parțiale a contra/valorii masei lemnoase eșalonate, se va permite 

transportul cantității aferente, proporțional cu sortimentele din APV. 

7.4. Plata se garantează conform prevederilor art.6, alin.1 din Legea 469/2002 

 

8. Penalităţi, daune-interese 

8.1. Pentru nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, partea în culpă datorează (celeilalte părţi) penalităţi şi daune-interese, conform prevederilor 



 

din acest contract şi a legislaţiei în vigoare. Partea în culpă este de drept în întârziere conform Codului 

Civil în vigoare, în îndeplinirea obligaţiilor sale, fără a fi nevoie de notificare. 

8.2. Vânzătorul datorează penalităţi cumpărătorului, în următoarele situaţii: 

8.2.1.Dacă vânzătorul nu predă spre exploatare volumul de masă lemnoasă eșalonat și pentru care 

beneficiarul a asigurat plata conform cap.7, la termenul din eşalonare, în mod nejustificat şi din vina 

sa, acesta va plăti pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi de 0,1% din valoarea masei lemnoase ce 

trebuia predată. 

8.3. Cumpărătorul datorează penalităţi vânzătorului, în următoarele situaţii: 

8.3.1.Dacă cumpărătorul nu ridică autorizaţia de exploatare, fără motive întemeiate, cu cel puţin 10 

zile înainte de termenul din eşalonare va plăti penalităţi de 0,1% din valoarea masei lemnoase din 

partida autorizată la exploatare, pentru fiecare zi de întârziere. 

8.3.2.Pentru masa lemnoasă rămasă în parchet, pe picior sau în faze, la expirarea termenului de 

exploatare, cumpărătorul plăteşte penalităţi de 0,1% din valoarea de adjudecare a volumului lemnului 

neexploatat şi consemnat în procesul verbal de constatare, pentru fiecare zi de întârziere până la 

reprimirea parchetului. Aceste penalităţi nu se calculează în perioadele cu restricţii sau pentru masa 

lemnoasă rămasă după termenul prevăzut în eşalonare, în platforma primară amplasată în afara 

parchetului.  

8.3.3.În cazul în care nu vor fi respectate regulile silvoculturale de exploatare prevazute în Caietul de  

Sarcini se va proceda astfel: prejudiciile evitabile vor fi inventariate si evidențiate separat şi vor fi 

achitate de cumpărător la preţ dublu faţă de preţul stabilit prin prezentul contract;  

pentru situţia în care nu se respectă locul indicat pentru stabilirea platformei primare sau pentru 

nerespectarea drumurilor de scos apropiat aprobate de Vânzător cumpărătorul îl va despăgubi pe 

vânzător proporţional cu prejudiciul creat, dar nu mai puţin de dublul masei lemnoase afectate direct 

sau indirect prin această acţiune; în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile silvice de reprimire a 

parchetelor la data stabilită, conform eşalonării, se va percepe o penalizare de două ori mai mare decât 

amenda aplicată de organele abilitate ale statului;  

8.3.4.Pentru nerespectarea condiţiilor: de extragere a întregului material lemos din parchet şi din 

platforma primară, de curăţare a parchetelor şi a platformei primare de resturi vegetale, de evacuare a 

deşeurilor industriale (mai ales hidrocarburi) şi menajere din parchet şi zonele adiacente, se va plăti o 

taxă de igienizare proporţională cu prejudiciul provocat dar nu mai mică de 1000 lei. 

 

9. Rezilierea contractului  

9.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre părţi dă dreptul 

părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese. 

9.2. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în urmatorele circumstanţe: 

9.2.1.Când cumpărătorul nu ridică autorizaţia de exploatare în cel mult 30 zile calendaristice, în acest 

caz reţine şi garanţia constituită conform regulamentului de vânzare a masei lemnoase.  

9.2.2.Nepreluarea parchetului/postaţelor în termen de 15 zile de la data prevazută, sau abandonarea 

lucrarilor pe o perioadă mai mare de 10 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, în 

acest caz se va reţine garanţia de bună execuţie a contractului, prevăzută de  pct.-ului 3.1. din contract. 

9.3. Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul in urmatorele circumstante: 

9.3.1. Când în urma recepţiei masei lemnoase, conform pct.-ului 4.1. volumul total recalculat se 

modifică cu mai mult de 10% cantitativ şi calitativ, peste limitele admise de normativ. 

9.3.2. Când vânzătorul, în mod nejustificat şi din vina sa, nu asigură accesibilitatea şi practicabilitatea 

drumurilor publice pe care le are în administrare, blocând astfel fluxul tehnologic de exploatare-

valorificare pentru o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice, cu condiţia ca transportul masei 

lemnoase să se facă cu mijloace de transport în limita capacităţii portante proiectate a drumului public. 




