
ANEXA nr. 3 

CERERE de înscriere la licitaţie 

Nr. înregistrare operator economic/grup de operatori economici 

Operatorul economic/grupul de operatori cu 
sediul în , str nr , bl , et , se , 
ap Judeţul 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 în 
data de , pentru achiziţie (se specifică obligatoriu: masă lemnoasă pe picior 
şi/sau materiale lemnoase fasonate) 

împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu pe 
dl/dna , legitimat(ă) cu 

Reprezentant legal, 

(semnătura şi ştampila) 



ANEXA nr. 4 

Operator economic/grupul de operatori economici 

DECLARAŢIE pentru înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă 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 organizată de 

operatorul economic/grupul de operatori economici pe 

care îi 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. (51) 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 unităţii 

administrativ-teritorial Saliste si Ocna Sibiului. 

2.Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) 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: 

| J 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. (51) 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: 

b l ) 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. 

Data completării: 

Reprezentant legal 

Operator economie/grupul de operatori economici 

(denumirea, semnătura autorizată, ştampila) 



Anexa 6 

DECLARAŢIE DE COMSIMŢĂMĂNT 

PENTRU UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

Subsemnatul /Subsemnata, reprezentatnt al 
SC SRL 

legitimat cu C.I./SB, seria nr. eliberat de la data de 
avănd CNP 

declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor 
mele personale in vederea verificării informaţiilor furnizate în cadrul procedurii de 
preselecţie în vederea participării la licitaţia de material lemnos pe picior din data de 

,precum şi datele care sunt colectate în cadrul tranzacţiilor comerciale cu 
Ocolul silvic Valea Frumoasei RA , furnizarea de informaţii prin intermediul e-mail-ului,SMS-
ului, telefonului ,iar aceste date corespund realitaţii. 

Am luat la cunoştinţă ca datele respective vor fi tratate confidenţial ,in conformitate cu 
prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date . 

Data, Semnătura, 


