
 

 

Nr. 2211/29.12.2020 
CAIET DE SARCINI 

AFERENT LICITATIEI/NEGOCIERII DE MASA LEMNOASA PE PICIOR DIN  
DATA DE  12.01.2021 PRODUCTIA ANULUI 2021 

 
 1. Partizile sau grupajele de partizi oferite la sedinta de licitatie/negociere sunt prezentate in anexa 1. Partizile sau grupajele de 

partizi care sunt oferite la primele doua licitatii pot fi adjudecate doar prin licitatie, cu exceptia partizilor constituite din produse 
accidentale, ramase neadjudecate dupa o licitatie care se pot supune negocierii dupa prima licitatie. Pentru fiecare licitatie 
organizata si pentru fiecare partida sau grupaje de partizi, tipul de licitatie se face cunoscut prin intermediul anuntului de licitatie.  

 Pretul de pornire aferent fiecarei partizi sau grupaj de partizi supuse/supus la licitatie/negociere este exprimat in lei/mc, volum 
brut, fara TVA si este prezentat in anexa 1. Aceasta anexa cuprinde si garantia de contractare aferenta fiecarei partizi. 

 Locul de desfasurare al licitatiei/negocierii este la sediul RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, Saliste, strada Baii nr.1, jud. 
Sibiu, la data si ora comunicate prin anuntul de licitatie. 

 In cazul sedintei de negociere comisia de licitaţie/negociere admite participarea la negociere a operatorilor 
economici/grupurilor de operatori economici care indeplinesc conditiile de preselectie şi numai pentru volumul de masă lemnoasă 
pentru care au capacitate disponibilă de exploatare în conformitate cu Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră 
şi/sau numai în limita sumei băneşti rămase neutilizată din garanţia de contractare depusă pentru participarea la licitaţie, după caz. 
În cazul în care pentru partida care s-a supus adjudecării prin negociere sunt cel puţin doi ofertanţi care au facut oferte egale, 
negocierea se transformă în licitaţie deschisă cu strigare, pornind de la pretul oferit. Negocierea se poate face in sens crescator sau 
descrescator, iar pretul rezultat prin negociere nu poate fi mai mic decat pretul de APV, rotunjit la lei. 

 
2. Grupajul de partizi se constituie atât din produse principale, produse din lucrări de conservare, cât şi din produse secundare, 

de igienă şi accidentale, se aprobă de organizatorul licitaţiei/negocierii şi este evidenţiat în anunţul de licitaţie/negociere. Preţul de 
pornire la licitaţie/negociere se stabileşte pe grupaj, ca medie ponderată a preţurilor de pornire şi volumelor partizilor componente; 
preţul de adjudecare a grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere. 

In cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi 
principale; autorizarea unui nou parchet in aceasta succesiune se poate realiza numai dupa reprimirea partizilor deja autorizate. 

Garantiile de contractare se constituie cumulat pe intregul grupaj de partizi. Cautiunile constituite se vor restitui dupa 
exploatarea intregului grupaj de partizi, iar in cazul renuntarii de catre operatorul economic la una din partizi din grupaj, se va 
pierde garantia de contractare sau cautiunea, dupa caz, aferente tuturor partizilor din respectivul grupaj de partizi. 

 
3. Produsele accidentale, apărute în cursul anului în suprafaţa parchetului unde este constituită o partidă contractată cu un 

operator economic, inclusiv drumurile de TAF sau liniile de funicular, pot fi adjudecate prin negociere incepand cu prima sedinta 
de licitare/negociere. Partizile respective se negociaza si se contracteaza de catre operatorul economic care are contractata masa 
lemnoasa din partida pentru care s-a constituit calea de acces sau pe suprafata careia au aparut produsele accidentale. Preţul masei 
lemnoase se stabileşte prin negociere, dar nu va fi mai mic decât preţul de APV calculat pentru partida nou constituita.   

Daca titularul contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase din partida in a carei suprafata au aparut produsele 
accidentale refuza contractarea noii partizi constituite ca urmare a aparitiei acestora, in termen de 5 zile partida in cauza va fi 
oferita spre vanzare altui operator economic, recoltarea produselor accidentale fiind prioritara. 

La negocierea masei lemnoase provenita din produse accidentale suprapuse peste alte partizi contractate inclusiv cele aferente 
drumurilor de TAF si liniilor de funicular, nu se organizeaza preselectie, operatorii economici depunand la comisia de negociere o 
cerere de inscriere la negociere la care vor anexa documentele prevazute in Regulamentul aprobat prin HG 715/2017, precum si 
dovada achitarii garantiei de contractare aferenta partizilor respective. 

 
4. Operatorilor economici/grupurilor de operatori economici interesati, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea 

masei lemnoase ce urmează a fi licitată/negociata, li se pune la dispoziţie la sediul ocolului silvic documentaţia tehnică necesară, 
de către organizatorul licitatiei. 

În situaţia în care operatorii economici/grupurile de operatori economici interesati solicită să vizioneze masa lemnoasă care 
este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează un specialist în acest sens pe baza 
unei planificari. Mijloacele de transport vor fi asigurate de operatorul economic, iar deplasarea se va face la data si ora stabilita de 
catre specialistul desemnat.  

 
5. În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării efective operatorul economic/grupul de operatori economici 

adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate conform prevederilor actului de punere în valoare, 
îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la incheierea procesului verbal de licitatie, pe 
organizatorul licitaţiei. La contestatie va anexa documentatia de verificare intocmita conform normelor tehnice silvice in vigoare 
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insusite de persoana de specialitate din cadrul operatorului economic. Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, îl 
obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în 
prezenţa contestatarului. 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 primirii răspunsului de către contestatar; termenul 
primirii răspunsului este de 20 zile lucratoare de la data depunerii contestaţiei. 

  În situaţia în care conducătorul organizatorului licitaţiei constata că se confirmă aspectele contestate va proceda la anularea 
adjudecării si restituie garanţia de contractare.  

 
  6. Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să depună, cu minim doua ore inainte de ora preselecţiei, o cerere de 

înscriere la licitaţie (formular tipizat anexa 3), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei şi la 
care trebuie să anexeze următoarele documente, dupa caz in original sau în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de 
către reprezentantul legal al operatorului economic/grupului de operatori economici: 

    a)  documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul registrului comerţului sau 
dupa caz, documentul echivalent de inregistrare, in cazul operatorilor economici straini in copie conform cu originalul; 

    b) certificatul constatator in original sau copie privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat de 
oficiul registrului comerţului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei; 

    c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici, 
potrivit modelului din anexa 4. 

    d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic/grupului de operatori economici 
valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, acest document se prezinta in copie conform cu originalul; 

     
    Documentele mentionate se depun direct la registratura organizatorului licitatiei pe hartie sau prin posta/curier pe hartie. 
    La licitatie/negociere pot participa operatori economici inregistrati intr-un stat membru UE, in baza certificatului de atestare 

pentru lucrari de exploatare forestiera valabil detinut de acestia sau a altui document similar, emis de autoritatea competenta din 
acel stat si recunoscut/echivalat, in conditiile legii, de autoritatea de resort din Romania. 
         Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie dacă solicitantul se află, cel puţin, în una din următoarele situaţii: 

    a) nu a depus toate documentele necesare pana la data si ora stabilita in anunt sau documentele depuse sunt incomplete, nu 
sunt in original sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul dupa caz; 

    b) are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale sau faţă 
de proprietar; 

    c) nu are certificate de atestare pentru lucrari de exploatare valabil; 
    d) nu are capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare şi anexei la acesta si declaratiei aferente; 
    e) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare pentru 

masa lemnoasa pe picior; 
    f) a avut contracte reziliate, in ultimele 3 luni, din culpa sa sau in alte conditii decat forta majora/calamitatile naturale, cu 

organizatorul licitatiei; 
    g) daca se afla in una din procedurile prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 

insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, conform certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului 
prin serviciul online Infocert. 

   Operatorii economici nu participa la sedinta comisiei de preselectie. 
   La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul desfăşurării 

preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, solicitanţii 
admişi să participe la licitaţie si volumul maxim de masa lemnoasa pe picior pe care acestia o mai pot recolta, solicitanţii respinşi 
să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei si la ora afisarii 
preselectiei. 

   Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei si se 
afişează la sediul organizatorului licitaţiei si se comunica tuturor operatorilor economici care s-au inscris la licitatie.  

 
7. Operatorul economic/grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie trebuie să faca dovada achitarii, 

anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului (cont RO49RZBR0000060003083820 deschis la RAIFFEISEN 
Saliste) prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, a 
garanţiei de contractare stabilita de organizatorul licitatiei pentru fiecare partida in parte, pentru volumul de masă lemnoasă pe 
care intenţionează să îl cumpere. De asemenea operatorul economic/grupul de operatori economici trebuie sa achite anterior 
inceperii sedintei de licitatie un tarif de participare la licitaţie în valoare de 150 lei la casieria organizatorului. 

Documentul privind dovada achitarii garanţiei de contractare si a tarifului de participare se depune la secretariatul comisiei de 
licitaţie inaintea începerii şedinţei de licitaţie. 

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus (achitare garantie contractare, achitare tarif participare) determină interzicerea 
participării la licitaţie a operatorului economic/grupului de operatori economici. 

Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată se reţine până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. 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 restituie operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 
3 zile lucrătoare. 

Garanţia de contractare nerestituită, poate constitui garanţie pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în 
condiţiile prezentului regulament, numai cu acordul scris al operatorului economic.  

 
 



 

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic/grupului de operatori economici în următoarele situaţii: 
    a) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se 

va utiliza pentru constituirea cauţiunii partizii de minimum 5% din valoarea contractului, sau a garanţiei de bună execuţie şi/sau 
pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate; 

    b) nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare in conditiile legii, din vina exclusivă a operatorului economic/grupului 
de operatori economici. 

    c) operatorul economic isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia. 
 
       8. Anunţul privind organizarea licitaţiei de masă lemnoasă, se publică cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data 
desfăşurării licitaţiei/negocierii.  
       Anunţul se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro,    administrat  de Ministerul Apelor si Padurilor pe site-ul 
www.osvaleafrumoasei.ro şi se afişează la sediul organizatorului. 
       Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-urile mentionate mai sus, pe lângă datele din anunţul de 
licitatie/negociere vor mai cuprinde: 

    a) lista partizilor care se licitează, precum si garantiile de contractare aferente; 
    b) preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida / grupaj de partizi, exprimat în lei/mc volum brut, fără TVA. 
In cazul licitatiei publice in plic inchis, oferta se depune anterior inceperii sedintei de licitatie la registratura organizatorului, 

iar ofertarea se va face in ordinea prioritatii de adjudecare dorite de ofertant. 
       
       9. Deschiderea sedintei de licitatie se face de catre presedintele comisiei, la locul, data si ora comunicate prin anuntul de 
licitatie, prezentandu-se componenta comisiei, membrii prezenti, tipul de licitatie, modul de desfasurare a licitatiei, numarul minim 
de cvorum si toate informatiile necesare desfasurarii licitatiei. Comisia de licitaţie trece la deschiderea plicurilor depuse de 
ofertanţi, în prezenţa participanţilor, făcând publice ofertele şi înregistrându-le în fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe care vor 
constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie. Este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă sau grupaj de partizi, operatorul 
economic sau grupul de operatori economici, care a oferit preţul cel mai mare daca acesta este cel putin egal cu preţul de pornire la 
licitaţie. Pretul oferit va fi exprimat in valori intregi, lei/mc. 
      Dacă la licitaţie se prezintă un singur ofertant, partida nu se poate adjudeca prin respectiva licitaţie. În cazul în care sunt cel 
puţin două oferte egale care îndeplinesc condiţiile de adjudecare, licitaţia în plic închis, pentru partida în cauză, se transformă în 
licitaţie publică deschisă cu strigare, pornind de la preţurile deja oferite, numai cu participarea operatorilor economici/grupurilor 
de operatori economici care au făcut ofertele egale. 
      In cazul licitatiei cu strigare este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări succesive ale 
preşedintelui comisiei de licitaţie. 
      Partizile rămase neadjudecate după două licitaţii se supun negocierii, cu exceptia produselor accidentale care se supun 
negocierii dupa prima licitatie, la data stabilita de organizatorul licitatiei, asa cum este prevazut in anuntul de licitatie. 

În cazul în care adjudecatarul depăşeşte volumul de masă lemnoasă disponibil pentru exploatare conform Certificatului de 
atestare pentru lucrări de exploatare forestieră si declaratiei aferente şi/sau depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare depuse 
pentru licitaţia în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia, depusă şi înregistrată 
în fişa de desfăşurare a licitaţiei. Adjudecarea partizii in cauza se face in functie de ofertele valide. 

 
10. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie/negociere are loc în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare de la data finalizarii licitaţiei, respectiv a negocierii si se face la sediul acestuia. 
Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, 

stabilit prin caietul de sarcini, din vina operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente. 

Neincheierea contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate in termenul stabilit prin caietul de sarcini din 
culpa exclusiva a organizatorului, atrage aplicarea masurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind 
obligat si la restituirea garantiei de contractare depuse. 

Adjudecatarii masei lemnoase nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma 
licitaţiilor/negocierilor. 

La contractare cumparatorul masei lemnoase va prezenta la vanzator atestatul de exploatare impreuna cu anexa, in original, 
pentru a fi completat corespunzator cu volumul contractat. La solicitarea autorizatiei spre exploatare a parchetului se va prezenta 
de catre titularul autorizatiei de exploatare atestatul de exploatare in original cu anexa pentru a fi completat cu volumul care va fi 
autorizat la exploatare.  

 
 11. Operatorii economici care contracteaza masa lemnoasa si care ulterior reziliaza contractele din motive nejustificate, pierd 

garanţia de contractare sau cautiunea aferenta, dupa caz, precum şi dreptul de participare la licitaţie/negociere pentru o perioada de 
6 luni de la data rezilierii. 

Operatorii economici care au datorii restante la administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-
teritoriale şi/sau faţă de proprietar nu vor participa la licitatie/negociere. 

 In cazul masei lemnoase pe picior facturarea se va face prin inscrierea: 
a) volumului net al lemnului de lucru/valoarea lemnului de lucru, la care se adauga volumul brut al lemnului de foc/valoarea 

lemnului de foc; 
b) volumului cojii lemnului de lucru/valoarea cojii lemnului de lucru.. 
 In cazul lemnului de foc facturarea se realizeaza prin inscrierea volumului brut/valoare. 
Valoarea unitara a cojii se determina prin multiplicarea pretului de pornire la licitatie/negociere pentru coaja cu factorul 

rezultat din raportul dintre pretul de adjudecare si pretul de pornire la licitatie a volumului de masa lemnoasa. 



 

 
12. Acte normative aplicabile: Legea 46/2008 Codul Silvic cu modificarile si completarile ulterioare; HG 715/2017 pentru 

aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica; HG 470/2014 privind 
aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase la regimul spatiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase si a instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului 
UE nr. 995/2010; Normele tehnice nr. 4 pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii; OM 1540/2011 pentru 
aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos cu 
completarile si modificarile ulterioare; OM 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL, 
obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitati de transmitere a informatiilor standardizate; OM 1158/2016 
privind aprobarea Planului de management si Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 
Frumoasa; Regulamentul UE nr. 995/2010; Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice; OUG 
195/2005 privind Protectia Mediului; Norme de timp si productie unificate pentru lucrari din silvicultura; OM 1330/2015 privind 
atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestiera; Codul civil, Codul Comercial si alte reglementari in 
vigoare. 

 
13. Formularea, inregistrarea si solutionarea contestatiilor cu privire la: 
Preselectie: Operatorul economic care considera ca, din motive intemeiate, nu a fost admis sa participe la licitatie/negociere 

poate face contestatie. Contestatia se formuleaza in scris, se depune la registratura organizatorului in termen de 24 de ore de la 
data afisarii rezultatului preselectiei si se adreseaza conducatorului organizatorului licitatiei. Acesta va solutiona contestatia prin 
decizie motivata, in ziua depunerii contestatiei sau in ziua urmatoare depunerii. Decizia se afiseaza la sediul ocolului silvic pana la 
sfarsitul programului de lucru al zilei in care a fost emisa si se comunica contestatarului. 

Licitatie/negociere: Contestatiile se inregistreaza la sediul organizatorului licitatiei in termen de 24 de ore de la licitatie, iar 
organizatorul are obligatia de a le solutiona si de a transmite modul de solutionare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

 
14. Prezentul caiet de sarcini cuprinde si   

- Anexa 1 – Lista partizilor oferite, grupajele de partizi, preturile de pornire si garantia de contractare aferenta; 
- Anexa 2 – Reglementari ce trebuiesc respectate de operatorii economici la exploatarea masei lemnoase din 

partizile oferite la licitatie 
- Anexa 3- Cererea tip prevazuta de HG 715/2017; 
- Anexa 4- Declaratia pe propria raspundere prevazuta de HG 715/2017 
- Anexa 5-Actele de punere in valoare aferente fiecarei partizi si fisa tehnica cu schita parchetelor. 
- Anexa 6-Declaratie de consimtamant pentru utilizarea datelor personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Sef ocol                                               Comp. fond forestier                                        
                  ing. Brad Tiberiu                                         ing. Ana Mihai                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
   Anexa 2    
 

Reglementari ce trebuiesc respectate de operatorii economici la exploatarea masei lemnoase din partizile oferite la 
licitatie 

 
I.  Cumparatorul este obligat sa delege in scris un reprezentant pentru semnarea si ridicarea autorizatiei de exploatare, devenind 

titularul acesteia, precum si o persoana pentru predarea spre exploatare a parchetului, pentru participarea la controale, pentru 
intocmirea actelor de constatare si pentru reprimirea parchetului. In cazul in care cumparatorul are incheiat contract de prestari 
servicii de exploatare cu o persoana juridica atestata in acest sens, acesta va prezenta contractul de prestari servicii de exploatare 
la vanzator si va emite o imputernicire pentru persoana juridica respectiva si pe reprezentatul acesteia pentru semnarea 
autorizatiei de exploatare, predarea spre exploatare, controlul respectarii normelor de exploatare si pentru reprimirea parchetului. 
Aceasta persoana juridica atestata va deveni titularul autorizatiei de exploatare si va purta intreaga raspundere pentru respectarea 
normelor specifice de exploatare din cadrul regimului silvic in parchetul respectiv. Pentru neridicarea autorizatiei de exploatare, 
pe baza de cerere scrisa, in termen de 10 zile de la data inceperii perioadei de exploatare precum si pentru neinceperea lucrarilor 
de exploatare a masei lemnoase contractate in termen de 30 de zile de la data autorizatiei de exploatare, vanzatorul poate rezilia 
unilateral contractul de vanzare cumparare a masei lemnoase cu pierderea de catre cumparator a oricarui drept asupra masei 
lemnoase ce face obiectul contractului. In cazul neridicarii autorizatiei de exploatare, cumparatorul pierde garantia de contractare, 
iar pentru neinceperea procesului de exploatare in urma autorizarii, cumparatorul pierde cautiunea aferenta contractului. 
Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevazute in autorizatie poate incepe numai dupa predarea efectiva, pe teren, a 
parchetului sau postatei catre titularul autorizatiei de exploatare sau catre imputernicitul acestuia intocmindu-se procesul verbal de 
predare - primire ce constituie document de gestiune a parchetului respectiv a postatei.  

         Predarea masei lemnoase spre exploatare se face, pe postaţe, numai după efectuarea plăţii contravalorii acesteia sau în cazul 
în care sunt depuse instrumente de plată, cu scadenţă la maximum 5 zile calendaristice de la data scadentei; 

    Valabilitatea contractelor de vânzare-cumpărare se prelungeste cu durata perioadei situaţiilor de forţă majoră, de calamităţi 
naturale şi fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile 
reglementărilor în vigoare. Cazurile de forţă majoră, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care împiedică desfăşurarea 
normală a procesului de exploatare forestieră, înregistrate în SUMAL, potrivit reglementărilor legale, exonerează părţile de 
obligaţiile contractuale pe durata de acţiune a acestora. 

II. Anterior eliberarii autorizatiei de exploatare, cumparatorul va depune in contul de garantii al vanzatorului o cautiune in 
cuantum de minim 5% din valoarea contractului, suma stabilita la semnarea contractului de vanzare a masei lemnoase. Restituirea 
acestei cautiuni se va face la reprimirea parchetului 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 precum si dupa achitarea ratelor specificate in esalonare. 

III. 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. 

IV.  Cumparatorul sau persoana juridica atestata care efectueaza exploatarea va depune spre aprobare 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. Depozitarea 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. 

V. 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. La taierile definitive , cu regenerare naturale 
asigurata , se taie si se valorifica si semintisul neutilizabil, evitandu-se vatamarea grupelor de semintis utilizabil. 

VI. 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.In 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 cel gros.   

VII. 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. 

VIII. Daca prin doborarea arborilor marcati au fost prejudiciati – distrusi sau vatamati arbori nemarcati, titularul autorizatiei 
este obligat sa sesizeze in scris ocolul silvic pentru constatare in cel mult 5 zile de la producerea evenimentului , fara ca acesti 
arbori sa se doboare sau sa se fasoneze. Pentru respectivii arbori se va intocmi APV separat, care dupa verificarea acestuia de catre 
reprezentantul Garzii Forestiere va fi autorizat si predat spre exploatare catre cumparator sau dupa caz persoanei juridice care 
efectueaza exploatarea. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatamarea arborilor se calculeaza conform prevederilor 
legale. Valoarea totala rezultata din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciati la care se adauga valoarea prejudiciului se 
va achita de catre titularul autorizatiei de exploatare daca acesta este si cumparatorul masei lemnoase; in cazul in care 
cumparatorul exploateaza masa lemnoasa in baza unui contract de prestari servicii de exploatare , acesta va plati valoarea lemnului 
calculat la nivelul pretului unitar din contract iar prestatorul va plati valoarea prejudiciului.  

IX. 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, respectiv situatia la zi a exploatarii si transportului materialelor lemnoase. 

X. 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, precum si in toate taierile fara restrictie urmate de regenerare 
artificiala resturile de exploatare se strang in siruri sub forma de martoane 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. 

XI. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuarii operatiunilor de sectionat, manipulare stivuit, incarcat etc. se stabileste 
impreuna cu titularul autorizatiei de exploatare in punctele prevazute in caietul de sarcini, 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 Suprafetele prevazute la aliniatul anterior se cuprind in autorizatia de exploatare si in procesul-verbal de 
predare-primire si se reprimesc odata cu parchetul sau in cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului. Depasirea termenului de 
reprimire se sanctioneaza ca ocupare fara drept a terenurilor forestiere respective. 

XII. In scopul evidentierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum si pentru urmarirea aplicarii prevederilor 
amenajamentelor silvice in parchetele nereprimite, se va incheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate pana la data de 31 
decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatarii , a documentelor de transport al lemnului si a altor documente din care 
rezulta stadiul exploatarii masei lemnoase, documente pe care cumparatorul este obligat sa le prezinte  la solicitarea  
reprezentantilor  ocolului silvic. 

XIII. Cumparatorul care este si titularul autorizatiei de exploatare si dupa caz persoana juridica imputernicita de acesta pentru 
exploatare sunt obligati sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor , precum si de prevenire a aparitiei focarelor de 
infestare a lemnului si padurilor, in parchete,  platforme primare si in vecinatatea acestora. In cazul producerii de incendii la aceste 
obiective, titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa intervina la stingerea lor cu utilajele proprii si personalul muncitor 
existent si sa anunte emitentul autorizatiei, fara a solicita cheltuielile aferente acestei actiuni. In cazul in care se refuza sprijinul la 
actiunea de stingere a incendiilor , administratorul fondului forestier face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, iar 
cumparatorul suporta prevederile Legii 171 /2010. 

XIV. Cumparatorul care este si titularul autorizatiei si dupa caz persoana juridica imputernicita de acesta pentru exploatare au 
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 risc mentionati in APV si in schita aferenta (stancarii, iescari, arbori putregaiosi, panta 
accentuata) in vederea evitarii acestora. Cumparatorul care este si titularul autorizatiei si dupa caz persoana juridica imputernicita 
de acesta pentru exploatare 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 instructajul 
angajatilor proprii pe linie de sanatate si securitate in munca si pentru dotarea acestora cu echipamente de munca si protectie.  

XV. 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 conform 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 forestier, se vor amplasa panouri de avertizare in amonte si in aval de traseul liniei, pentru 
evitarea accidentelor.  

XVI. Reprimirea parchetului se va putea realiza doar la achitarea integrala a valorii masei lemnoase respective, conform 
contractului pana cel tarziu la data expirarii termenului de exploatare prevazut in autorizatie. Contractele sunt valabile şi produc 
efecte juridice până la stingerea tuturor obligaţiilor părţilor. Cautiunea se va restitui integral cumparatorului, in cazul in care nu 
exista prejudicii (vatamari semintis, vatamari arbori, degradare drumuri forestiere, sol, maluri,  ape, etc.), in cazul in care nu mai 



 

exista material lemnos in platforma primara si aceasta este curatata, in cazul in care nu sunt necesare lucrari de impaduriri ale 
taluzurilor, drumurilor de tractor, consolidari, nivelari, lucrari de recepare a semintisului vatamat inclusiv lucrari pentru refacerea 
elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizatiei de exploatare sau penalitati de neexploatare in termen si 
penalitati de neplata in termen a facturilor. Se interzice lasarea in parchete, la expirarea termenului de exploatare prevazut in 
autorizatie, de arbori marcati si netaiati, de  lemn rotund de lucru ori de foc fasonat raspandit pe suprafata parchetului sau de-a 
lungul drumurilor si vailor pe care s-a transportat lemnul din parchet. Anterior reprimirii parchetului se intocmeste fisa de calcul a 
rezultatului exploatarii partizii, cumparatorul fiind obligat sa prezinte raportul centralizator al materialelor lemnoase transportate. 
In cazul in care la verificarea pe teren se constata ca nu se poate face reprimirea se incheie un act de constatare aplicandu-se 
prevederile contractuale si masurile legale, prelungindu-se in mod corespunzator autorizatia de exploatare. 

XVII. In cazul neprezentarii reprezentantului operatorului economic pentru reprimirea parchetului, se incheie in lipsa acestuia 
procesul verbal in care se consemneaza, daca este cazul si valoarea prejudiciilor constatate, precum si eventualele penalitati de 
plata carora cumparatorul nu este exonerat prin neprezentare.  

XVIII. La terminarea lucrarilor de exploatare, unitatea de exploatare este obligata sa execute nivelarea cailor de colectare a 
lemnului, dezafectarea instalatiilor de scos – apropiat aferente parchetelor (funiculare, drum tractor), materialele lemnoase trebuie 
sa fie scoase in intregime din parchet si expediate din platforma primara, iar resturile de exploatare nu se vor lasa pe poteci , pe 
vaile si paraiele invecinate.  

XIX. In cazul depasirii volumului prevazut in APV, cumparatorul este obligat sa comunice aceasta ocolului silvic , sa colecteze 
in platforma primara,  prin fortele proprii sau prin intermediul persoanei juridice desemnate sa efectueze exploatarea masei 
lemnoase, lemnul aflat in faze tehnologice, sa participe la efectuarea inventarelor stocurilor din platforma primara precum si la 
reprimirea parchetului. Cumparatorul nu are dreptul sa emita pretentii asupra masei lemnoase aflate pe picior sau/si in platforma 
primara. Cumparatorul sau dupa caz persoana juridica care efectueaza exploatarea are dreptul de a emite pretentii doar asupra 
manoperei aferente operatiilor de scos – apropiat a lemnului aflat in faze tehnologice dupa momentul depasirii APV –ului, pentru 
care se va intocmi un contract de prestari servicii.  

XX. În condiţiile în care scos-apropiatul şi/sau depozitul materialulul lemnos afectează terenuri aparţinând altor persoane 
(fizice sau juridice), cumparatorul stabileşte cu proprietarul terenului, fără aportul vanzatorului de masă lemnoasă, modalităţile de 
soluţionare în vederea derulării corespunzătoare a contractului de furnizare a masei lemnoase. Colectarea lemnului prin traversarea 
terenurilor apartinand altor proprietati, se face cu plata de catre cumparator a servitutii de trecere si dupa caz, a despagubirilor 
stabilite prin intelegerea partilor. In cazul in care nu se poate asigura accesul in partida, in conditiile art. 67 alin (2) din Legea 
46/2008, contractual se reziliaza de drept, garantia de contractare se restituie cumparatorului, iar partida se va oferi la o noua 
licitatie. 

XXI. Transportul materialului lemnos se va face cu respectarea strictă a prevederilor prevederile HG nr. 470/2014 pentru 
aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase si regimul spatiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund cu modificarile ulterioare. Cumparatorul îşi asumă 
întreaga răspundere asupra gestionării legale a masei lemnoase, transportului, prelucrării şi valorificării tuturor sortimentelor 
rezultate în urma exploatării acesteia. Cumparatorul are obligatia luarii tuturor masurilor pentru evitarea degradarii drumurilor 
forestiere pe care transporta masa lemnoasa; transportul nu se va efectua in perioadele cu ploi abundente sau cand platforma 
drumului este imbibata cu apa in urma topirii zapezilor. De asemenea, se vor respecta restrictiile impuse de vanzator privind 
tonajul incarcaturii transportate, iar volumele inscrise in avizele de insotire nu vor depasi capacitatea mijlocului de transport. 

XXII. Operatorii economici care executa lucrarile de exploatare a lemnului  au obligatia respectarii prevederilor legislatiei de 
mediu in vigoare, a autorizatiei de mediu si a Planului de management si a Regulamentului siturilor Natura 2000 in care se afla 
amplasat parchetul. Nerespectarea acesteia atrage raspunderea  operatorilor economici care executa lucrarile de exploatare a masei 
lemnoase conform prevederilor legale.  

XXIII. Sanctiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestati se vor inscrie in cazierul 
tehnic la reprimirea fiecarei partizi. 

XXIV.   Conform prevederilor HG 470/2014 art. 4, se interzice incepand cu data de 01.01.2015, exploatarea masei lemnoase de 
catre operatori economici care nu utilizeaza un sistem „due diligence” implementat conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010, 
astfel ca operatorii economici care incheie contracte de vanzare-cumparare cu RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei R.A.sunt 
obligati ca pana la data autorizarii parchetelor contractate sa prezinte vanzatorului dovada utilizarii unui sistem „due dilligence”. 
In cazul neprezentarii dovezii utilizarii unui sistem „due dilligence” corespunzator, pana la data autorizarii, contractele de vanzare-
cumparare incheiate se reziliaza cu pierderea garantiei de contractare de catre cumparator.  
 
 
 
 
 
 
                       Sef ocol                                               Comp. fond forestier                                        
                  ing. Brad Tiberiu                                         ing. Ana Mihai                                             

    
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Am luat la cunostinta prevederile prezentului Caiet de Sarcini intocmit pentru „Licitatia de masa lemnoasa pe 
picior” organizata de RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA in data de 12.01.2021. 
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