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NE 

Nr. 1743/ 13.07.2020 

 
                            

CAIET DE SARCINI 

privind cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de pădure 

 şi ciupercilor comestibile din flora spontană a fondului forestier administrat de 

 R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. pentru anul 2020 

 

 
1. Prezentul caiet de sarcini este pus la dispoziţia societăţilor comerciale, persoane juridice, care se vor denumi în continuare 

operatori economici, la sediul  R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A din localitatea Tălmaciu, str. N. Bălcescu nr. 24 , jud. 

Sibiu, telefon/fax 0269/555514 între orele 9 – 14 luni – joi şi 8 – 13 vineri 

2. Obiectul licitaţiei îl constituie cesionarea dreptului de recoltare a fructelor de pădure şi a ciupercilor comestibile din flora 

spontană a fondului forestier administrat de R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. pentru anul 2020 împărţit în două loturi 

astfel: Lotul 1 : Iaru – Conțu – Muma ; Lotul 2 – Sădurel. 

3. Operatorul economic va depune la sediul ocolului silvic, conform specificaţiilor din anunţul publicitar, următoarele 

documente pentru preselecţie şi licitaţie, astfel: 

Pentru preselecţie: 

- cerere participare licitaţie, conform model tipizat; 

- certificat constatator emis de O.R.C. având specificat codul CAEN 0230 – Colectarea plantelor şi fructelor din 

flora spontană 

- certificatul de înregistrare al societăţii, C.U.I.  

 

Pentru licitaţie: 

- dovada plăţii taxei de participare în valoare de 100 lei, 

- document constitutiv al garanţiei de licitaţie în valoare de 500 lei/lot, 

- oferta financiară exprimată în lei, separat pentru fiecare lot , respectiv Lotul 1 : Iaru – Conțu – Muma ; Lotul 2 

– Sădurel % 

4.  Nedepunerea unui document din cele menţionate mai sus, atrage respingerea operatorului economic la preselecţie. 

5. Criteriul de atribuire este “preţul cel mai mare” pe fiecare lot, exprimat în lei fără TVA, pornind de la preţurile minime de 

pornire stabilite. Preţurile de pornire sunt menţionate în anexa 1 la Caietul de sarcini. Oferta este valabilă 15 zile 

calendaristice de la data depunerii ofertei.   

6. Garanţia de licitaţie se reţine în cazul în care operatorii economici îşi retrag ofertele în perioada de valabilitate a acestora. 

Garanţia de licitaţie se restituie operatorilor economici care nu au adjudecat dreptul de recoltare a fructelor de pădure şi a 

ciupercilor, după expirarea valabilităţii ofertei. În cazul adjudecării dreptului de recoltare a fructelor de pădure şi 

ciupercilor comestibile pentru fiecare lot, precum şi în cazul semnării contractului, garanţia de licitaţie se transformă în 

garanţie de bună execuţie a contractului şi se restituie operatorului economic la finele contractului , în condiţiile 

specificate în acesta. 

 

 

7.  Obligaţiile şi drepturile cesionarului – operatorul economic sunt: 

a)  Să înştiinţeze autoritatea contractantă despre momentul de începere a recoltării fructelor de pădure şi a ciupercilor pentru 

fiecare lot în parte.  

b) Să organizeze punctele de achiziţie cu dotările necesare, conduse de persoane care cunosc normele  tehnice de recoltare şi 

regulile de achiziţie a speciilor de flora;  

c) Să instruiască persoanele fizice cu care lucrează , pentru respectarea normelor tehnice de recoltare a plantelor aprobate de 

autorităţile competenţe şi să exercite controlul asupra activităţii acestor persoane; 

d) Să comunice cedentului - autoritatea contractantă - datele personale ale personalului desemnat în punctele de achiziţie , 

numărul de înmatriculare al mijloacelor de transport şi datele conducătorilor auto, pentru a putea preveni furturile din 

zona cesionată; 

e) Să înştiinţeze autoritatea contractantă de apariţia în   zona cesionată a firmelor pirat, în vederea organizării unor intervenţii 

cu poliţia pentru stoparea acţiunii acestora; 

f)  În cazul în care cesionarul va fi găsit de organele silvice transportând fructe de pădure respectiv ciuperci comestibile fără 

documente legale de însoţire a mărfurilor, sau în alte puncte decât cele stabilite prin contract, cantităţile respective vor fi 

confiscate, aplicându-se şi amendă contravenţională conform Legii nr. 171 / 2010. 

g)  Să asigure împreună cu organele silvice paza fondului de marfă cesionat; 
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h) Cesionarul se obligă să recolteze cantităţile de fructe de pădure şi ciuperci comestibile de pe suprafeţele concesionate,  în 

perioada optimă de recoltare, în decurs  de 3  luni calendaristice de la data intrării în vigoare a contractului. 

i) Să plătească cedentului facturile emise pentru cesionare dreptului de recoltare a fructelor de pădure şi a ciupercilor 

comestibile conform contractului. Plata se va face in termen de 5 zile de la data emiterii facturii de către cedent. În caz 

contrar , cedentul poate rezilia unilateral contractul cu pierderea garanției de către cesionar.   

j) Să obţină şi să prezinte cedentului, înainte de începerea recoltării, a autorizaţiei pentru recoltarea, achiziţionarea şi 

comercializarea fructelor şi ciupercilor de pădure. Autorizaţia va fi emisă de către Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Sibiu. În cazul neprezentării autorizaţiei , contractul se poate rezilia unilateral cu pierderea garanţiei de bună execuţie, a 

valorii achitate conform contractului precum  şi a dreptului de recoltare a fructelor de pădure şi a ciupercilor.  

k) Operatorul economic are dreptul recoltării/achiziţionării fructelor de pădure (afine, zmeură) şi ciupercilor comestibile 

(Boletus sp, Cantharellus sp.) din fondul forestier administrat de RPL Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. în anul 2020 conform 

loturilor contractate. 

l) Operatorul economic – cesionarul - va respecta condiţiile şi instrucţiunile stabilite în legislaţia de mediu privind 

activităţile de recoltare/achiziţie a fructelor de pădure şi ciupercilor comestibile, în conformitate cu normele tehnice care 

reglementează recoltarea acestor resurse şi cu dispoziţiile legale referitoare la protecţia habitatelor naturale şi a diversităţii 

biologice.  

m) Totodată va instrui personalul angajat cu care lucrează şi întreg personalul din teren (muncitori, şoferi, achizitori) pe linia 

securităţii şi sănătăţii în muncă de care este unic responsabil precum şi pe linia pazei contra incendiilor în pădure.- În 

cazul apariţiei unor incendii în raza de activitate, beneficiarul este obligat să participe cu întreg personalul la stingerea 

acestora, în caz contrar se va rezilia contractul.  

n) Operatorul economic va respecta indicaţiile personalului silvic de teren privind condiţiile de acces în pădure şi pe 

drumurile forestiere, locurile de cazare şi punctele de achiziţie, locurile de popas şi de fumat, zonele limitrofe de recoltare 

, protecţia seminţişurilor şi plantaţiilor 

 

 

7.  Obligaţiile şi drepturile cedentului – autoritatea contractantă – sunt: 

a) Să permită recoltarea fructelor de pădure respectiv a ciupercilor comestibile în  zonele Iaru – Conţu – Muma pentru Lotul 1 

şi zona Sădurel % pentru Lotul 2, aflate în administrarea sa; 

b) Să permită cesionarului să participe cu personalul propriu în punctele de achiziţie, pentru colectarea fructelor de pădure şi a 

ciupercilor comestibile din speciile Boletus şi Cantharellus 

d).Să emită facturile pentru plata contravalorii dreptului de cesionare a  fructelor de pădure respectiv ciupercilor comestibile. În 

cazul neplăţii în acest termen cedentul are dreptul rezilierii unilaterale a contractului cu interzicerea recoltării fructelor de 

pădure respectiv ciupercilor comestibile de pe raza sa  de activitate 

e) Să stopeze activitatea de recoltare în cazul în care se constată nerespectarea condiţiilor de recoltare, achiziţie, transport, a 

normelor PSI şi pentru neplata facturilor în termen. 

f) Să prevină apariţia unor firme pirat/culegători în zonele respective şiş a combată acţiunea acestora. 

 

8. Termenul de semnare a contractului este de 5 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de 

licitaţie. 

În cazul neprezentării operatorului economic câştigător pentru semnarea contractului în termenul specificat, 

acesta pierde garanţia de licitaţie şi orice drept de recoltare/ achiziţionare pe raza ocolului silvic. 

În acest caz se va anunţa operatorul economic cu oferta imediat următoare pentru semnarea contractului la preţul 

oferit de acesta. 

 9.Valorile ofertate de către câştigătorul licitaţiei şi cu care se semnează contractul de cesiune, sunt fixe şi nu se 

pot modifica indiferent de cantităţile de fructe de pădure sau ciuperci comestibile recoltate în perioada contractuală. Aceste 

valori se vor achita în termen de 5 zile de la data facturării. În caz contrar va fi reziliat unilateral contractul , cu pierderea 

garanţiei.  

 
 

 

 

Şef ocol    Contabil   Comp. FF 

ing. Popa Valeriu   ec. Stroia Mihai   ing. Horja Lucian 

 

 

 

 

 

 

 


