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CAIET DE SARCINI 

PRESTARI SERVICII - EXPLOATARI FORESTIERE 

Prezentul caiet de sarcini este intocmit conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice cu aprobarile 
si modificarile ulterioare si face obiectul contractului de servicii promovat prin procedura de atribuire "achizitie 
directa".- Are ca scop efectuarea lucrarilor de prestari servicii - exploatare forestiera a partizilor de masa 
lemnoasa pentru anul 2018 din cadrul R.P.L. Ocolul Silvic Valea Frumoasei R.A., care se va numi in continuare 
autoritate contractanta.-

Valoarea maxima a fiecarui contract este prezentata in lista de partizi care face parte integranta din 
caietul de sarcini, valoarea rezultand prin inmultirea pretului unitar pe mc cu voiumul brut. 

I. OFERTA 

Operatorul economic va depune la sediul autoritatii contractante sus mentionate anterior initierii 
achizitiei in S.E.A.P., oferta sa impreuna cu : 

Certificat constatator in care sa se mentioneze : exploatari forestiere 
Atestat de exploatare 
Cazier tehnic de exploatare 

2.0ferta propriu-zisa este redata in formularul nr. 5 la prezentul caiet de sarcini, are ca obiect 
intreaga gama de lucrari de exploatare si sortare a masei lemnoase, mentionate in caietul de sarcini, nefiind 
acceptate oferte doar pentru o parte din lucrarile respective si se va exprima in numar de trepte (valoare treapta 
- 1 lei) raportat la pretul pe metru cub al fiecarui lot (partida). 

Criteriul de atribuire este "pretul eel mai scazut", oferta ca§tigatoare fiind desemnata acea oferta 
care inregistreaza „ cea mai mica valoare a pretului pe metru cub".-

Oferta cuprinde valoarea manoperei tuturor lucrarilor din caietul de sarcini, fara TVA, care se va 
calcula ulterior. 

Pretul unitar de pornire al fiecarui lot in parte s-a stabilit in functie de distanta medie de colectare, 
voiumul arborelui mediu, gradul de distributie al parchetului pe suprafata si pe numarul de parcele, modalitatile 
de scos - apropiat ale lemnului. 

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile. 

Modul de prezentare al ofertei este urmatorul: 
oferta se depune la sediul autoritatii contractante, Saliste, Str. Baii nr. 1, cod 557225, secretariat, sau pe 
mail 
data limita de depunere a ofertelor este 26.06.2018 ora: 13.00 
ofertantul va introduce propunerea financiara conform formularul nr. 5, Tntr-un plic 
oferta va fi semnata si stampilata de catre reprezentantii legali ai ofertantului. Ea nu va contine randuri 
suplimentare, stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial; 
oferta se va prezenta in plic sigilat. Achizitorul va refuza primirea ofertei in plic deteriorat, desfacut, 
indiferent din vina cui s-a produs acest lucru. 

Anexa 3 Obligatii ce trebuiesc respectate de agentii economici la exloatarea masei lemnoase 

1. Prestatorul contractului de prestari servicii exploatare a masei lemnoase este obligat sa delege in 
scris un reprezentant pentru semnarea si ridicarea autorizatiei de exploatare, devenind titularul acesteia 
precum si pentru predarea spre exploatare a parchetului, pentru participarea la controale, pentru 
intocmirea actelor de constatare si pentru reprimirea parchetului. Pentru neridicarea autorizatiei de 
exploatare , pe baza de cerere scrisa, precum si pentru neinceperea lucrarilor de exploatare a masei 
lemnoase contractate in termen de 5 zile de la data inceperii perioadei de derulare a contractului, 
prestatorul pierde orice drept asupra masei lemnoase ce face obiectul contractului pierzand garantia de 
licitatie, respectiv garantia de licitatie si cea de exploatare. Exploatarea masei lemnoase conform 
termenelor prevazute in autorizatie poate incepe numai dupa predarea efectiva, pe teren ,a parchetului si 



intocmirea procesului verbal de predare - primire ce constituie document de gestiune a parchetului / 
postatei. Aceasta predare - primire se va face conform OM 1540/2011. 

2. Anterior eliberarii autorizatiei de exploatare, prestatorul va depune in contul de garantii al 
achizitorului o suma echivalenta cu minim 5% din valoarea contractului, suma stabilita la semnarea 
contractului de vanzare a masei lemnoase. Restituirea acestei cautiuni se va face la reprimirea parchetelor 
in conditiile stabilite de respectivul contract. Exploatarea masei lemnoase contractate se face dupa 
obtinerea autorizatiei de exploatare si predarea parchetului cu respectarea regulilor silvice si in 
conformitate cu instructiunile privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si 
transport al materialului lemnos. 

3. Se va respecta cu strictete tehnologia de exploatare a masei lemnoase specificata in autorizatie, 
amplasarea cailor de scos apropiat, a instalatiilor aferente precum si a platformei primare. Coroanele 
arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare , masa lemnoasa rezultata pachetizandu-se in sarcini 
de dimensiuni reduse , astfel incat, prin scoaterea acestora , sa se evite degradarea solului , a arborilor si 
semintisului . Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana - varianta arbori 
intregi, cu exceptia cazurilor in care scos-apropiatul se realizeaza cu funiculare sau suspendat. Corhanitul se 
admite numai cand alte tehnologii nu sunt posibile, luandu-se toate masurile necesare pentru evitarea 
degradarii solului, a regenerarilor, a arborilor nemarcati si numai cand solul este acoperit cu zapada sau este 
inghetat. 

4. Prestatorul va depune spre aprobare eel tarziu o data cu cererea pentru autorizare documentatia tehnica 
aferenta instalatiilor de scos - apropiat necesare a se executa. Documentatia va cuprinde un memoriu de 
prezentare a tipului de instalatie (funicular sau drum), traseul urmat, latimea si lungimea necesare, precum 
si o schita cu amplasarea acestor instalatii .Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele 
aprobate specificate in autorizatia de exploatare si materializate pe teren la predarea parchetului, cu 
respectarea stricta a tehnologiei aprobate, a elementelor de gabarit ale drumului de tractor, culoarelor de 
funicular si platformele primare.Drumurile de tractor folosite la scos - apropiatul lemnului se realizeaza 
numai pe versanti cu pante de pana la 25 grade, peste aceasta limita , scos - apropiatul lemnului se va face 
cu funiculare sau alte instalatii cu cablu iar in perioada cu precipitatii abundente, sol mlastinos, folosirea 
acestora este interzisa. Traseul drumurilor de tractor urmareste portiunile fara semintis, latimea platformei 
se realizeaza de max.4 m, iar la construirea lor se vor lua masuri de consolidare si stabilizare a 
taluzelor.Solutia tehnica aprobata este obligatorie excluzandu-se rectificari de traseu sau de gabarit. Pentru 
funiculare se va respecta o latime a culoarului la nivelul sarcinii de maxim 4 m pentru funicularele cu doua 
carucioare si 6 m pentru cele cu un carucior.Se interzice tararea sau semitararea lemnului rotund pe 
drumurile forestiere, precum si framantarea acestora cu utilajele in perioadele cu sol moale,ploi sau viituri 
Depozitarera de materiale lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor este interzisa. 
Se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apa permanente iar traversarea acestora se va face pe 
podete sau in perioada de iarna pe pod de gheata. 

5. Protejarea arborilor nemarcati limitrofi cailor de acces aprobate, impotriva vatamarilor, se 
realizeaza cu lungoane, tarusi, mansoane. Punctele de incarcare si descarcare ale funicularelor, se 
amplaseaza in portiuni fara semintis;arborii suport si de ancorare nu se elagheaza si se protejeaza cu 
mansoane. La taierile cu restrictie, scosul materialului lemnos se va face prin tarare, cand solul este acoperit 
cu zapada si semitarare sau suspendare in lipsa stratului de zapada.La taierile cu restrictii, colectarea 
materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis,evitandu-se prejudicierea acestora peste 
limitele admise de 8% in cazul taierilor intermediare sau 12% in cazul taierilor de racordare din suprafata de 
semintis prevazuta in procesul verbal de predare a parchetului. Semintisul vatamat se va recepa obligatoriu 
la nivelul solului. 

6. In cazul arborilor de rasinoase marcati spre exploatare se va proceda intai la cojirea portiunilor de 
trunchi aferente cioatelor si apoi se va proceda la doborarea arborilor.ln arboretele de amestec de rasinoase 
cu foioase se doboara intai arborii de rasinoase si apoi cei de foioase , incepandu-se cu arborii aninati , 
uscati si a iescarilor. La taierile rase recoltarea arborilor se face la rand inclusiv a vegetatiei forestiere de mici 
dimensiuni de pe raza parchetului. Doborarea arborilor se executa in afara suprafetelor cu regenerare , pe 
directii care sa nu produca vatamari sau rupturi de arbori nemarcati Taierea se executa cat mai de jos , astfel 
incat inaltimea cioatei in partea din amonte sa nu depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia Taierea 
arborilor nemarcati este interzisa iar lemnul subtire se exploateaza concomitant cu eel gros. 

7. Este interzisa mentinerea in padure in perioada 01.04. - 01.10 a lemnului de rasinoase necojit sau 
netratat; cioatele de molid si pin se decojesc in intregime iar la celelalte specii de rasinoase prin curelare; se 
excepteaza de la aceasta regula lemnul de rasinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare cu 
respectarea conditiei sa nu depaseasca o perioada de maxim 30 zile. 



8. Daca prin doborarea arborilor marcati au fost prejudicial - distrusi sau vatamati arbori nemarcati, titularul 
autorizatiei este obligat sa sesizeze in scris ocolul silvic pentru constatare, in eel mult 5 zile de la producerea 
evenimentului fara ca acesti arbori sa se doboare sau sa se fasoneze. Valoarea prejudiciului rezultat prin 
distrugerea sau vatamarea arborilor se calculeaza prin inmultirea pretului mediu al unui metru cub de masa 
lemnoasa pe picior in vigoare, cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii si categorii de diametre, 
si se recupereaza de la titularul autorizatiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciati ramane la administrator. 

9. La controlul respectarii regulilor de exploatare conform graficului stabilit de comun acord, 
reprezentantul titularului autorizatiei de exploatare este obligat sa puna la dispozitia organelor de control: 
autorizatia de exploatare , procesul verbal de predare spre exploatare , documentele incheiate cu ocazia 
efectuarii controalelor anterioare, documentele de gestiune a masei lemnoase 

10. In cazul depasirii volumului prevazut in APV, prestatorul este obligat sa comunice aceasta ocolului 
silvic , sa colecteze in platforma primara, prin fortele proprii, lemnul aflat in faze tehnologice, sa participe la 
efectuarea inventarelor stocurilor din platforma primara precum si la reprimirea parchetului. Prestatorul nu 
are dreptul sa emita pretentii asupra masei lemnoase aflate pe picior sau/si in platforma primara. Prestato-
rul are dreptul de a emite pretentii doar asupra manoperei aferente operatiilor de scos - apropiat a lem-
nului aflat in faze tehnologice dupa momentul depasirii APV-ului, pentru care se va intocmi un act aditional 
la contractul de prestari servicii. 

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

12. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuarii operatiunilor de sectionat, manipulare sti-
vuit, incarcat etc. se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de exploatare, marimea acestora fiind de 
pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maximum 1000 mp in 
cazurile in care nu sunt instalatii de transport permanente 

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

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

15. Titularul autorizatiei are obligatia respectarii normelor de protectia muncii in parchet si in zonele 
limitrofe acestuia (drumuri forestiere, rampi primare, cai de colectare etc) de instruire a muncitorilor proprii 
conform legislatiei in vigoare in domeniul sanatatii si securitatii in munca, de luare la cunostinta a factorilor 
de rise mentionati in APV si in schita aferenta (stancarii, iescari, arbori putregaiosi, panta accentuata) in ve-
derea evitarii acestora.Titularul autorizatiei este unic raspunzator pentru respectarea regulilor de protectie a 
muncii in parchete si zonele aferente acestora precum si pe drumurile forestiere pe care transporta masa 
lemnoasa ; de asemenea este unic responsabil pentru instructajui angajatilor proprii pe linie de sanatate si 
securitate in munca si pentru dotarea acestora cu echipamente de munca si protectie . 

15. Titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa amplaseze intr-un loc vizibil , in apropierea 
platformei primare , un panou pe care sunt inscrise principalele elemente de identificare a parchetului con-
form anexei 9 la OM 1540/2011, panou ce va fi mentinut pe toata durata lucrarilor si va fi ridicat o data cu 
reprimirea platformei primare.De asemenea ,in cazul folosirii funicularelor care traverseaza drumul fores-
tier , se vor amplasa panouri de avertizare in amonte si in aval de traseul liniei,pentru evitarea accidentelor 

17. Sa respecte precizarile notelor emise de achizitor pe parcursul derularii lucrarilor de exploatare, 
privind sortimentele ce urmeaza a fi obtinute din masa lemnoasa aflata in stoc pe picior sau in faze , la data 
emiterii acestora. 

18. Sa utilizeze tehnici $i procedee de lucru adecvate pentru fiecare caz In parte prin care sa se evite 
declasarea masei lemnoase ce se exploateaza. 



19. Sa asigure derularea lucrarilor de exploatare in ritmul stabilit de parti prin graficul de esalonare si 
sa predea reprezentantului achizitorului pe baza de proces verbal, masa lemnoasa fasonata din platforma 
primara respectiv de la cioata. 

20. Tn platformele primare , sortimentele prevazute in APV sau notificate special vor fi depozitate in 
tasoane separate. 

21. Sa asigure forta de munca §i utilajele necesare manipularii lemnului in platforma primara pentru a 
putea receptiona materialul lemnos exploatat §i depozitat in rampa. 

22. Prestatorul care executa lucrarile de exploatare a lemnului are obligatia respectarii prevederilor 
legislatiei de mediu in vigoare si a autorizatiei de mediu. Nerespectarea acesteia atrage raspunderea 
operatorilor economici care executa lucrarile de exploatare a masei lemnoase conform prevederilor legale. 
Prestatorul se obliga sa respecte prevederile Directivei nr. 52/43/CEE in ceea ce priveste masurile pentru 
conservarea habitatului natural si al speciilor de flora si fauna salbatice precum si Directivei nr.79/409/CEE 
in ceea ce priveste masurile de protejare a pasarilor salbatice. 

Modelul de contract este eel prevazut in formularul nr. 8 a prezentului caiet de sarcini. 



LISTA PARTIZII PRESTARI SERVICII DE EXPLOATARE FORESTIERA 

Lot Partida Denumire UP, u.a. Taiere 
Volum 

brut 
mc 

Volum 
arbore 
mediu 

RA FA GO DT DM 

Pret 
maxim 

acceptat 
LEI/MC 

Valoare 
maxima a 

contractului 
lei 

Titular canton Telefon 

1 171 Tiliscuta 1; 141A% Cons. 119 0.99 119 57 6783 Oprisiu Petru 0742 388 155 

2 388 Valeni 1; 80A;82D;85B Cons. 353 2.01 351 2 68 24004 Cutean Gheorghe 0744 938 391 

3 437 Paraul Pesterii 1; 169 A Prog.2 192 0.88 192 51 9792 Oprisiu Petru 0742 388 155 

4 446 Gales 1; 133F Prog. 1 143 1 143 61 8723 Gaston Liviu 0744 476 705 

5 455 Valeni 1; 87D Prog.2 227 1.07 202 24 1 61 13847 Cutean Gheorghe 0744 938 391 

6 469 Valea Muierii 1;132B;133B;134A Igiena 166 0.57 166 55 9130 Gaston Liviu 0744 476 705 

TOTAL 1200 1173 24 3 72279 

S E F O C O L COMP. ACHIZITII 

ing. Vlad loan 


