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Nr. 2453/07.09.2020   

CAIET DE SARCINI 

AFERENT LICITAȚIEI/NEGOCIERII DE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR DIN  

DATA DE  21.09.2020  
 

 1. Partizile sau grupajele de partizi oferite la şedinţa de licitaţie/negociere sunt prezentate în anexa 1. Partizile sau grupajele de 

partizi care sunt oferite la primele două licitaţii pot fi adjudecate doar prin licitaţie, cu excepţia partizilor constituite  din produse 

accidentale, rămase neadjudecate după o licitaţie care se pot supune negocierii după prima licitaţie. Pentru fiecare licitaţie 

organizată şi pentru fiecare partidă sau grupaje de partizi, tipul de licitaţie se face cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie.  

 Preţul de pornire aferent fiecărei partizi sau grupaj de partizi supuse/supus la licitaţie/negociere este exprimat în lei/mc, volum 

brut, fără TVA şi este prezentat în anexa 1. Această anexă cuprinde şi garanţia de contractare aferentă fiecărei partizi. 

 Locul de desfăşurare al licitaţiei/negocierii este la sediul RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RĂ, Tălmaciu, strada Nicolae Bălcescu 

nr.24, jud. Sibiu, la data şi ora comunicate prin anunţul de licitaţie. 

 În cazul şedinţei de negociere comisia de licitaţie/negociere admite participarea la negociere a operatorilor 

economici/grupurilor de operatori economici care îndeplinesc condiţiile de preselecţie 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. 

Negocierea prevăzută se poate face cu orice operator economic admis la licitaţie care îndeplineşte criteriile pentru a face ofertă şi 

care solicită în scris aceasta. Preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât preţul de pornire la licitaţie pentru 

loturile/piesele de lemn fasonat pentru care nu au existat oferte la licitaţie sau decât preţul oferit de ofertantul unic. 

2. Grupajul de partizi se constituie două sau mai multe partizi de produse principale, de produse din lucrări de conservare, 

precum şi/sau de produse accidentale a căror masă lemnoasă s-a stabilit a se valorifica "pe picior", partizi grupate în funcţie de: 

bazinet, instalaţii de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deserveşte şi care se pot exploata de un singur 

operator economic; 

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; 

În cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi 

principale; 

Garanțiile de contractare se constituie cumulat pe întregul grupaj de partizi. Garanțiile de contractare se vor restitui după 

exploatarea întregului grupaj de partizi, iar în cazul rezilierii unui contract sau a nesemnării acestuia din culpă operatorul 

economic la una din partizi din grupaj, se vor pierde garanțiile de contractare, aferente tuturor partizilor din respectivul grupaj de 

partizi. 

3. a) Produsele accidentale suprapuse, apărute pe suprafaţa unei partizi contractate cu un operator economic se contractează cu 

acest operator dacă acesta solicită, în scris, şi dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de regulamentul de vânzare a masei lemnoase. 

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-şi exprime opţiunea. 

b) Dacă titularul contractului de vânzare al partizii în a cărei suprafaţă a apărut situaţia prevăzută la lit. a) acceptă oferta, se 

organizează, în maximum 5 zile lucrătoare, procedura de negociere şi încheiere a contractului de vânzare. 

c) Dacă titularul contractului de vânzare al partizii în a cărei suprafaţă a apărut situaţia prevăzută la lit. a) nu acceptă oferta de 

contractare sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul regulament, organizatorul procedează la organizarea unei licitaţii 

pentru contactarea partizii în cauză cu alt operator economic sau aceasta se exploatează în regie proprie, exploatarea acesteia fiind 

prioritară. 

 d) Preţul masei lemnoase cuprinsă în partida prevăzută la lit. a), care se contractează cu titularul contractului de vânzare-

cumpărare al partizii pe suprafaţa căreia se suprapune partida de produse accidentale, se stabileşte prin negociere. Preţul rezultat 

din negociere nu poate fi mai mic decât preţul de APV, calculat pentru partida care se suprapune. 

e) 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 lit. a)-c).  

f)  În partizile prevăzute la lit. e) este inclusă şi masa lemnoasă din alte unităţi amenajistice aflate pe traseul căilor de scos-

apropiat care trebuie realizate pentru accesibilizarea masei lemnoase contractate. 

g) Pentru negocierea masei lemnoase prevăzută la lit. a), e) şi f) nu se organizează preselecţie. Operatorii economici depun la 

comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care vor anexa documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) din HG 

715/2017, precum şi dovada achitării garanţiei de contractare; negocierea se face cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3) din HG 

715/2017. 

 

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

masei lemnoase ce urmează a fi licitată/negociată, li se pune la dispoziţie la sediul ocolului silvic documentaţia tehnică necesară, 

de către organizatorul licitaţiei. 

În situaţia în care operatorii economici/grupurile de operatori economici interesaţi 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 planificări.  
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5. 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. 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. În cazurile contestării, termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare a masei 

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

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

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

restituie garanţia de contractare. 

  6. Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunţul de 

licitaţie, o cerere de înscriere,(formular tipizat), care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care 

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

conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul 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; 

b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online 

Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile 

calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie; 

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit formularului tipizat; 

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 sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, 

în cazul operatorilor economici străini;  

   Documentele menţionate se depun direct la registratură organizatorului licitaţiei pe hârtie sau prin poştă/curier pe hârtie. 

(2) Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie/negociere a solicitantului care se află cel puţin în una dintre 

următoarele situaţii: 

a) nu a depus/nu a transmis prin poşta electronică toate documentele prevăzute la pct. 6, până la data stabilită în anunţ 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 faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-

teritoriale, precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de 

operatori economici care are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii 

administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru masa lemnoasă provenită/provenit 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 preselecţiei; 

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 producţie se calculează 

ca diferenţa dintre volumul anual atestat şi volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare 

pentru respectivul an de producţie; 

f) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

g) dacă a avut contracte de masă lemnoasă pe picior reziliate în ultimele 3 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu 

organizatorul licitaţiei pentru masă lemnoasă pe picior, respectiv nu a încheiat în ultimele 3 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, sau 

a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru masă lemnoasă pe picior pentru care a fost declarat 

adjudecatar; 

i) la data preselecţiei are acumulate cel puţin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie. 

   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/negociere, 

solicitanţii admişi şi volumul maxim de masă lemnoasă pe care aceştia îl mai pot, la data preselecţiei, adjudeca conform datelor 

înregistrate în documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) din HG 715/2017, solicitanţii respinşi şi motivul respingerii lor, observaţii 

cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei şi la ora afişării rezultatului preselecţiei. 

Procesul-verbal de preselecţie, după semnarea de către membrii comisiei prezenţi, se înregistrează în registrul de 

corespondenţă al organizatorului. 

Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul organizatorului licitaţiei şi se postează pe site-urile unde a fost 

publicat anunţul de licitaţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare preselecţiei. 
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7. Operatorul economic/grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, 

anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului (cont RO19BRDE330SV26758323300 deschis la BRD Tălmaciu), 

prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei şi certificate de bancă sau în numerar la casieria 

organizatorului, a: 

a) garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din 

valoarea de pornire la licitaţie, fără TVA; garanţia de contractare poate fi mai mică decât suma garanţiilor partizilor/grupajelor de 

partizi pentru care se depune oferta în plic, dar nu mai mică decât cea mai mare garanţie de contractare a partidei pentru care a 

depus ofertă;.  

b ) tarifului de participare la licitaţie în valoare de 100 lei la casieria organizatorului. 

 

Documentele privind dovada achitării garanţiei de contractare și a tarifului de participare se depune  în copie certificată pentru 

conformitate cu originalul la secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţie.  Instrumentele de garantare 

emise de o instituţie de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitaţie.  

Operatorul economic înscris la licitaţie/negociere poate să constituie garanţia de contractare şi prin instrumente de garantare 

emise de o instituţie de credit din România, în condiţiile legii. 

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus (achitare garanţie contractare, achitare tarif participare) determină interzicerea 

participării la licitaţie a operatorului economic/grupului de operatori economici. 

        Garanţia de contractare constituită pentru masa lemnoasă adjudecată rămâne la dispoziţia vânzătorului până la data 

procesului-verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare, iar în cazul predării pe postaţe, până la predarea întregii 

cantităţi de masă lemnoasă din contract. În cazul în care se calculează penalităţi de neplata la termen aferente masei lemnoase din 

contract, acestea se vor putea reţine şi din garanţia de contractare, iar garanţia de contractare rămasă poate fi folosită numai cu 

acordul scris al operatorului economic pentru plata ultimei rate de masă lemnoasă din contract.  

        Garanţia de contractare nu se restituie cumpărătorului în următoarele situaţii: 

 a) în cazul rezilierii contractului din vina cumpărătorului conform prevederilor prezentului contract; 

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

 c) valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru plata ultimei rate de masa lemnoasă din 

contract. 

        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, care depăşeşte valoarea garanţiei de contractare pentru partizile adjudecate şi 

care nu a fost restituită, la solicitarea scrisă a operatorului economic, poate constitui garanţie pentru participarea la o 

licitaţie/negociere ulterioară organizată în condiţiile prezentului regulament şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat 

şi/sau pentru plata cauţiunii, astfel cum este prevăzută la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

        Cauțiunea, depusă până la data autorizării spre exploatare a parchetului, serveşte pentru asigurarea execuţiei corespunzătoare 

a lucrărilor de exploatare şi curăţare a parchetului/platformei primare, pentru prevenirea prejudicierii arborilor nedestinati 

exploatării, a solului, a malurilor apelor, a seminţişului utilizabil peste limitele admise de normele tehnice, pentru refacerea 

elementelor de drum forestier degradat din vina operatorului economic precum şi pentru îndeplinirea corespunzătoare a clauzelor 

contractuale (reţinere penalităţi neexploatare în termen, reţinere penalităţi necurăţare în termen parchet/platforma primară). 

Această garanţie va fi restituită de vânzător după  reprimirea parchetului şi plata integrală a masei lemnoase ce face obiectul 

prezentului contract inclusiv a eventualelor penalităţi contractuale, după efectuarea tuturor reţinerilor specificate în actul de 

reprimire.        

        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 sau www.ocoalederegim.ro, administrat de Asociaţia Administratorilor 

de Păduri din România, pe site-ul regiei www.rplostra.ro  şi se afişează la sediul organizatorului. 

       Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-urile menţionate mai sus, pe lângă datele din anunţul de 

licitaţie/negociere vor mai cuprinde: 

    a) lista partizilor care se licitează, precum şi garanţiile de contractare aferente; 

    b) preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă / grupaj de partizi, exprimat în lei/mc volum brut, fără TVA. 

În cazul licitaţiei publice în plic închis, oferta se depune anterior începerii şedinţei de licitaţie la registratură organizatorului de 

catre reprezentantul operatorului economic, iar ofertarea se va face în ordinea priorităţii de adjudecare dorite de ofertant. 

       

       9. Deschiderea şedinţei de licitaţie se face de către preşedintele comisiei, la locul, data şi ora comunicate prin anunţul de 

licitaţie, prezentându-se componenţa comisiei, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei, numărul minim 

de cvorum şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei. 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 dacă acesta este cel puţin egal cu preţul de pornire la 

licitaţie. Preţul oferit va fi exprimat în valori întregi, 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, treapta de licitatie fiind de 5% din pretul de pornire, rotunjit la leu. . 

      În cazul licitaţiei cu strigare este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări succesive ale 

preşedintelui comisiei de licitaţie. 

http://www.produselepadurii.ro/
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      Partizile rămase neadjudecate după două licitaţii se supun negocierii, cu excepţia produselor accidentale care se supun 

negocierii după prima licitaţie, la data stabilită de organizatorul licitaţiei, aşa cum este prevăzut în anunţul de licitaţie. 

În cazul în care adjudecatarul depăşeşte volumul de masă lemnoasă disponibil pentru exploatare conform Certificatului de 

atestare pentru lucrări de exploatare forestieră şi declaraţiei 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 în cauză se face în funcţie 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 finalizării licitaţiei, respectiv a negocierii şi 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. 

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul stabilit prin caietul de sarcini din 

culpă exclusivă a organizatorului, atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind 

obligat şi la restituirea garanţiei de contractare depuse. 

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

licitaţiilor/negocierilor. 

La autorizare cumpărătorul masei lemnoase va prezenta la vânzător atestatul de exploatare împreună cu anexa, în original, 

pentru a fi completat corespunzător cu volumul contractat. La solicitarea autorizaţiei spre exploatare a parchetului se va prezenta 

de către titularul autorizaţiei de exploatare atestatul de exploatare în original cu anexa pentru a fi completat cu volumul care va fi 

autorizat la exploatare.  

 

 11. Operatorii economici care contractează masa lemnoasa şi care ulterior reziliază contractele din motive nejustificate, pierd 

garanţia de contractare, după caz, precum şi dreptul de participare la licitaţie/negociere pentru o perioadă de 3 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 licitaţie/negociere. 

 Facturarea masei lemnoase contractate se va face anticipat sau cel mai târziu la datele prevăzute în eşalonarea la plată din 

anexa nr.2 din contractul de vanzare- cumpare masa lemnoasa. Emiterea facturii aferente primei rate din contract este condiţionată 

de depunerea de către cumpărător a cererii pentru autorizarea spre exploatare a partizii. Neridicarea facturilor de către cumpărător 

nu-l exonerează pe acesta de achitarea ratelor prevăzute în eşalonare, facturile putând fi comunicate cumpărătorului şi prin e-mail 

sau poştă. În cazul nedepunerii la vânzător a biletelor la ordin sau a filelor CEC şi/sau achitarea directă a masei lemnoase 

eşalonate, inclusiv a eventualelor penalităţi de neplată, vânzătorul va interzice activitatea de exploatare şi/sau transport a masei 

lemnoase până la achitarea sumelor scadente. Eventualele penalităţi de neplata a unei facturi de masă lemnoasă emisă conform 

eşalonării la plată, se vor factura şi încasa imediat după plată contravalorii masei lemnoase din respectiva factură. Predarea spre 

exploatare a postaţei aferente se va realiza doar după plată masei lemnoase şi a eventualelor penalităţi de neplată. În cazul masei 

lemnoase facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut, până la incidenţa cu volumul brut din APV şi a valorii aferente, 

fără TVA.. 

 

12. Acte normative aplicabile: Legea 46/2008 Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare; HG 715/2017 pentru 

aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; HG 470/2014 privind 

aprobarea Normelor referitoare la provenienţă, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase la regimul spaţiilor de 

depozitare a materialelor lemnoase şi a instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului 

UE nr. 995/2010; Normele tehnice nr. 4 pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării; OM 1540/2011 pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos cu 

completările şi modificările ulterioare; OM 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL,  

obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalităţi de transmitere a informaţiilor standardizate; OM 1158/2016 

privind aprobarea Planului de management şi Regulamentul siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 

Frumoasă; Regulamentul UE nr. 995/2010; Legea 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; OUG 

195/2005 privind Protecţia Mediului; Norme de timp şi producţie unificate pentru lucrări din silvicultură; OM 1330/2015 privind 

atestarea operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră; Codul civil, Codul Comercial şi alte reglementări în 

vigoare. 

 

13. Formularea, înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la: 

Preselecţie: 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 sediul organizatorului, în termen de maximum 24 de ore 

de la data şi ora afişării rezultatului preselecţiei. În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se 

prelungeşte corespunzător până în următoarea zi lucrătoare. Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia 

prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se afişează până la 

sfârşitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul organizatorului şi se comunică contestatarului. În situaţia în care în 

urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea 

contestatarului la licitaţie/negociere. 

Licitaţie/negociere: Contestaţiile se înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în termen de 24 de ore de la licitaţie, iar 

organizatorul are obligaţia de a le soluţiona şi de a transmite modul de soluţionare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
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14. Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi   

- Anexa 1 – Lista partizilor oferite, grupajele de partizi, preţurile de pornire şi garanţia de contractare aferentă; 

- Anexa 2 – Reglementări ce trebuiesc respectate de operatorii economici la exploatarea masei lemnoase din 

partizile oferite la licitaţie 

- Anexa 3 – Modelul contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior 

- Anexa 4 Actele de punere în valoare aferente fiecărei partizi având pe verso schiţa parchetelor precum şi 

coordonatele geografice a cel puţin un punct din interiorul fiecărui parchet şi al platformei primare aferente 

 

   Şef ocol                                               Comp. fond forestier                                       Comp. contabilitate 

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

 

 

  Anexa 2    

 

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

licitaţie 

 

I.   Cumpărătorul este obligat să delege în scris un reprezentant pentru semnarea şi ridicarea autorizaţiei de exploatare, 

devenind titularul acesteia, precum şi o persoană pentru predarea spre exploatare a parchetului, pentru participarea la controale, 

pentru întocmirea actelor de constatare şi pentru reprimirea parchetului. În cazul în care cumpărătorul are încheiat contract de 

prestări servicii de exploatare cu o persoană juridică atestată în acest sens, acesta va prezenta contractul de prestări servicii de 

exploatare la vânzător şi va emite o împuternicire pentru persoana juridică respectivă şi pentru reprezentatul acesteia pentru 

semnarea autorizaţiei de exploatare, predarea spre exploatare, controlul respectării normelor de exploatare şi pentru reprimirea 

parchetului. Această persoană juridică atestată va deveni titularul autorizaţiei de exploatare şi va purta întreaga răspundere pentru 

respectarea normelor specifice de exploatare din cadrul regimului silvic în parchetul respectiv. Exploatarea masei lemnoase 

conform termenelor prevăzute în autorizaţie poate începe numai după predarea efectivă, pe teren, a parchetului sau postaţei către 

titularul autorizaţiei de exploatare sau către împuternicitul acestuia întocmindu-se procesul verbal de predare - primire ce 

constituie document de gestiune a parchetului respectiv a postaţei.  

    Predarea masei lemnoase spre exploatare se face pe postaţe, numai după efectuarea plăţii contravalorii acesteia şi a 

eventualelor penalităţi de neplată aferente facturilor emise. În cazul depăşirii postaţei predate spre exploatare, cumpărătorul se 

obligă să plătească vânzătorului contravaloarea volumului cu care se depăşeşte respectiva postaţă şi penalităţi în cuantum de 5% 

din valoarea aferentă volumului cu care s-a depăşit postaţa.   

II.  Anterior eliberării autorizaţiei de exploatare, cumpărătorul va depune în contul de garanţii al vânzătorului o cauţiune 

în cuantum de minim 5% din valoarea contractului, suma stabilită la semnarea contractului de vânzare a masei lemnoase. 

Restituirea acestei cauţiuni se va face la reprimirea parchetului în condiţiile stabilite de prezentul contract. Exploatarea masei 

lemnoase contractate se face după obţinerea autorizaţiei de exploatare şi predarea parchetului cu respectarea regulilor silvice şi în 

conformitate cu instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului 

lemnos precum şi după achitarea ratelor specificate în eşalonare. 

III.  Se va respecta cu stricteţe tehnologia de exploatare a masei lemnoase specificată în autorizaţie, amplasarea căilor de 

scos apropiat, a instalaţiilor aferente precum şi a platformei primare. 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 şi seminţişului. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană – varianta 

arbori întregi, cu excepţia cazurilor în care scos-apropiatul se realizează cu funiculare sau suspendat. Corhănitul se admite numai 

când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor, a 

arborilor nemarcaţi şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat. 

IV.   Cumpărătorul sau persoana juridică atestată care efectuează exploatarea va depune spre aprobare documentaţia 

tehnică aferentă instalaţiilor de scos – apropiat necesare a se executa. Documentaţia va cuprinde un memoriu de prezentare a 

tipului de instalaţie (funicular sau drum), traseul urmat, lăţimea şi lungimea necesare, precum şi o schiţă cu amplasarea acestor 

instalaţii. Masa lemnoasă de pe traseul instalaţiilor de scos - apropiat, respectiv linii de funicular şi drumuri de TAF, va putea fi 

exploatată şi instalaţiile realizate, numai după plată şi autorizarea spre exploatare a respectivei mase lemnoase. Atât execuţia 

drumurilor de TAF noi cât şi reamenajarea căilor de acces existente până la şi în parchetul ce face obiectul prezentului contract, 

precum şi a platformei primare, sunt în sarcina şi pe cheltuiala exclusivă a cumpărătorului fără aportul vânzătorului. Colectarea 

materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate specificate în autorizaţia de exploatare şi materializate pe teren la 

predarea parchetului, cu respectarea strictă a tehnologiei aprobate, a elementelor de gabarit ale drumului de tractor, culoarelor de 

funicular şi platformele primare. Drumurile de tractor folosite la scos – apropiatul lemnului se realizează numai pe versanţi cu 

pante de până la 25 grade, peste această limită, scos - apropiatul lemnului se va face cu funiculare sau alte instalaţii cu cablu, iar în 

perioada cu precipitaţii abundente, sol mlăştinos, folosirea acestora este interzisă. Traseul drumurilor de tractor urmăreşte 

porţiunile fără seminţiş, lăţimea platformei se realizează de max.4 m, iar la construirea lor se vor lua măsuri de consolidare şi 

stabilizare a taluzurilor. Soluţia tehnică aprobată este obligatorie excluzându-se rectificări de traseu sau de gabarit. Pentru 

funiculare se va respecta o lăţime a culoarului la nivelul sarcinii de maxim 4 m pentru funicularele cu două cărucioare şi 6 m 

pentru cele cu un cărucior. Se interzice târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumurile forestiere, precum şi frământarea 

acestora cu utilajele în perioadele cu sol moale, ploi sau viituri. Depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau 

în locuri expuse viiturilor este interzisă. Se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente iar traversarea 

acestora se va face pe podeţe sau în perioada de iarnă pe pod de gheaţă. 

V.  Protejarea arborilor nemarcaţi limitrofi căilor de acces aprobate, împotriva vătămărilor, se realizează cu lungoane, 

ţăruşi, manşoane. Punctele de încărcare şi descărcare ale funicularelor, se amplasează în porţiuni fără seminţiş; arborii suport şi de 
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ancorare nu se elaghează şi se protejează cu manşoane. La tăierile cu restricţie, scosul materialului lemnos se va face prin târâre, 

când solul este acoperit cu zăpadă şi semitârâre sau suspendare în lipsa stratului de zăpadă. La tăierile cu restricţii, colectarea 

materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, evitându-se prejudicierea acestora peste limitele admise de 8% în 

cazul tăierilor intermediare sau 12% în cazul tăierilor de racordare din suprafaţa de seminţiş prevăzută în procesul verbal de 

predare a parchetului. Seminţişul vătămat se va recepa obligatoriu la nivelul solului. La tăierile definitive, cu regenerare naturale 

asigurată, se taie şi seminţişul neutilizabil, evitându-se vătămarea grupelor de seminţiş utilizabil. 

VI.   În cazul arborilor de răşinoase marcaţi spre exploatare se va proceda întâi la cojirea porţiunilor de trunchi aferente 

cioatelor şi apoi se va proceda la doborârea arborilor.În arboretele de amestec de răşinoase cu foioase se doboară întâi arborii de 

răşinoase şi apoi cei de foioase, începându-se cu arborii aninaţi, uscaţi şi a iescarilor. La tăierile rase recoltarea arborilor se face la 

rând inclusiv a vegetaţiei forestiere de mici dimensiuni de pe raza parchetului. Doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor 

cu regenerare, pe direcţii care să nu producă vătămări sau rupturi de arbori nemarcaţi Tăierea se execută cât mai de jos, astfel încât 

înălţimea cioatei în partea din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia. Tăierea arborilor nemarcaţi este 

interzisă iar lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros.   

VII.  Este interzisă menţinerea în pădure în perioada  01.04. – 01.10 a lemnului de răşinoase necojit sau netratat; cioatele 

de molid şi pin se decojesc în întregime iar la celelalte specii de răşinoase prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul 

de răşinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare cu respectarea condiţiei să nu depăşească o perioadă de maxim 30 zile. 

VIII. Distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinşi în APV aferent unei partizi autorizate la exploatare este 

interzisă. Dacă prin doborârea arborilor marcaţi au fost prejudiciaţi – distruşi sau vătămaţi arbori nemarcaţi, titularul autorizaţiei 

este obligat să sesizeze în scris ocolul silvic pentru constatare, fără ca aceşti arbori să se doboare sau să se fasoneze. Valoarea 

prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează conform prevederilor legale. Valoarea totală, rezultată 

din valoarea lemnului provenit din arborii distruşi/prejudiciaţi calculată la valoarea unitară din contract, la care se adaugă valoarea 

prejudiciului, se va achita de către titularul autorizaţiei de exploatare dacă acesta este şi cumpărătorul masei lemnoase. Arborii 

distruşi/vătămaţi vor putea fi exploataţi de către titularul autorizaţiei de exploatare numai după ce aceştia au fost marcaţi, după ce a 

fost verificată în teren respectiva marcare şi operat în SUMAL volumul acestora şi după ce a fost achitată contravaloarea lemnului 

respectiv şi a prejudiciului aferent. În cazul în care cumpărătorul exploatează masa lemnoasă în baza unui contract de prestări 

servicii de exploatare, acesta va plăti valoarea lemnului calculat la nivelul preţului unitar din contract, iar prestatorul va plăti 

valoarea prejudiciului.  

IX.   La controlul respectării regulilor de exploatare conform graficului stabilit de comun acord, reprezentantul titularului 

autorizaţiei de exploatare este obligat să pună la dispoziţia organelor de control: autorizaţia de exploatare, procesul verbal de 

predare spre exploatare, documentele încheiate cu ocazia efectuării controalelor anterioare, documentele de gestiune a masei 

lemnoase, respectiv situaţia la zi a exploatării şi transportului materialelor lemnoase. 

X.  La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn 

putregăios - se face de către titularii autorizaţiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli: 

a) la tăierile rase, precum şi la toate tăierile fără restricţie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în 

parchet se strâng în şiruri - martoane - cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de 

cea mai mare pantă, cu distanţa dintre şiruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi sălcie, urmate de 

pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor; 

b) la tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanşată, resturile 

de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu seminţiş 

natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa parchetului; 

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi 

staţiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în 

grămezi, în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului 

XI.   Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulare stivuit, încărcat etc. se 

stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare în punctele prevăzute în caietul de sarcini, mărimea acestora fiind de 

până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de maximum 1000 mp în cazurile în care nu sunt 

instalaţii de transport permanente Suprafeţele prevăzute la aliniatul anterior se cuprind în autorizaţia de exploatare şi în procesul-

verbal de predare-primire şi se reprimesc odată cu parchetul sau în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului. Depăşirea 

termenului de reprimire se sancţionează ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective. 

XII.  În scopul evidenţierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum şi 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 şi a altor documente din care 

rezultă stadiul exploatării masei lemnoase, documente pe care cumpărătorul este obligat să le prezinte  la solicitarea  

reprezentanţilor  ocolului silvic. 

XIII. Cumpărătorul care este şi titularul autorizaţiei de exploatare şi după caz persoana juridică împuternicită de acesta 

pentru exploatare sunt obligaţi să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de prevenire a apariţiei 

focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor, în parchete,  platforme primare şi în vecinătatea acestora. În cazul producerii de 

incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi 

personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei, fără a solicita cheltuielile aferente acestei acţiuni. În cazul în care 

se refuza sprijinul la acţiunea de stingere a incendiilor, administratorul fondului forestier face propunerea de retragere a atestatului 

de exploatare, iar cumpărătorul suporta prevederile Legii 171 /2010.  

XIV.   În cazul în care pe parcursul desfăşurării exploatării masei lemnoase din partida care face obiectul prezentului 

contract certificatul de atestare pentru exploatare expira,  cumpărătorul este obligat să prezinte vânzătorului noul certificat de 

atestare pentru exploatare, sub sancţiunea rezilierii contractului. 
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XV.  Cumpărătorul care este şi titularul autorizaţiei şi după caz persoana juridică împuternicită de acesta pentru 

exploatare au obligaţia respectării normelor de protecţia muncii în parchet şi în zonele limitrofe acestuia (drumuri forestiere, rămpi 

primare, căi de colectare etc) de instruire a muncitorilor proprii conform legislaţiei în vigoare în domeniul sănătăţii şi securităţii în 

muncă, de luare la cunoştinţă a factorilor de risc menţionaţi în APV şi în schiţa aferentă (stâncării, iescari, arbori putregăioşi, panta 

accentuată) în vederea evitării acestora. Cumpărătorul care este şi titularul autorizaţiei şi după caz persoana juridică împuternicită 

de acesta pentru exploatare este unic răspunzător pentru respectarea regulilor de protecţie a muncii în parchete şi zonele aferente 

acestora precum şi pe drumurile forestiere pe care transportă masa lemnoasă; de asemenea este unic responsabil pentru instructajul 

angajaţilor proprii pe linie de sănătate şi securitate în muncă şi pentru dotarea acestora cu echipamente de muncă şi protecţie.  

XVI.   Titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, 

un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului conform anexei 9 la OM 1540/2011, panou ce va 

fi menţinut pe toată durata lucrărilor şi va fi ridicat o data cu reprimirea platformei primare. De asemenea, în cazul folosirii 

funicularelor care traversează drumul forestier, se vor amplasa panouri de avertizare în amonte şi în aval de traseul liniei,  pentru 

evitarea accidentelor.  

XVII. Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea de exploatare a masei lemnoase care face obiectul 

prezentului contract se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319 / 2006 a securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

XVIII. Cumpărătorul care este şi titularul autorizaţiei de exploatare şi după caz persoana juridică împuternicită de acesta 

pentru exploatare, este pe deplin responsabil pentru respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă a angajaţilor săi, sens 

în care îi revin, în exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii: 

 a) întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi 

documentaţia de stabilire a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract; în această 

documentaţie se vor prevedea soluţii pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de 

exploatare a masei lemnoase; 

 b) ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea parchetului de exploatare, 

realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului şi colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii; 

 c) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit corespunzător, din punct de vedere al 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

 d) instructajul general la locul de muncă şi cel periodic se va efectua de către cumpărător sau de persoane desemnate 

de cumpărător şi va fi consemnat în fişe individuale de instruire; 

 e) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către cumpărător, cu echipament de protecţie, conform sarcinii 

de muncă pe care trebuie să o execute şi în conformitate cu prevederile HG 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; 

 f) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care corespund, din 

punct de vedere tehnic, activităţilor ce le va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din HG 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; 

 g) atunci când mai multe persoane juridice desfăşoară concomitent activităţi în acelaşi bazin forestier, în unităţi 

amenajistice învecinate 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; 

 h) semnalizează corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, punctul de lucru unde îşi 

desfăşoară activitatea, conform HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare; de asemenea, are obligaţia de a dota punctele de lucru cu truse medicale. 

XIX.     Se interzice lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi 

netăiaţi, de  lemn rotund de lucru ori de foc fasonat răspândit pe suprafaţa parchetului sau de-a lungul drumurilor şi văilor pe care 

s-a transportat lemnul din parchet. Anterior reprimirii parchetului cumpărătorul este obligat să prezinte rezultatul exploatării în 

sistemul informatic SUMAL a materialelor lemnoase transportate. În cazul în care la verificarea pe teren se constată că nu se poate 

face reprimirea se încheie un act de constatare aplicându-se prevederile contractuale şi măsurile legale, prelungindu-se în mod 

corespunzător autorizaţia de exploatare conform prevederilor legale. 

XX.       În cazul neprezentării reprezentantului operatorului economic pentru reprimirea parchetului, se încheie în lipsa 

acestuia procesul verbal în care se consemnează, dacă este cazul, şi valoarea prejudiciilor constatate, precum şi eventualele 

penalităţi de plată cărora cumpărătorul nu este exonerat prin neprezentare . 

XXI.       La terminarea lucrărilor de exploatare, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de 

colectare a lemnului, dezafectarea instalaţiilor de scos – apropiat aferente parchetelor (funiculare, drum tractor), materialele 

lemnoase trebuie să fie scoase în întregime din parchet şi expediate din platforma primară, iar resturile de exploatare nu se vor lăsa 

pe poteci, pe văile şi pâraiele învecinate.  
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XXII. În cazul depăşirii volumului prevăzut în APV, cumpărătorul este obligat să comunice aceasta ocolului silvic, să 

colecteze în platformă primară,  prin forţele proprii sau prin intermediul persoanei juridice desemnate să efectueze exploatarea 

masei lemnoase, lemnul aflat în faze tehnologice, să participe la efectuarea inventarelor stocurilor din platforma primară precum şi 

la reprimirea parchetului. Cumpărătorul nu are dreptul să emită pretenţii asupra masei lemnoase aflate pe picior sau/şi în platformă 

primară. Cumpărătorul sau după caz persoana juridică care efectuează exploatarea are dreptul de a emite pretenţii doar asupra 

manoperei aferente operaţiilor de scos – apropiat a lemnului aflat în faze tehnologice după momentul depăşirii APV–ului, pentru 

care se va întocmi un contract de prestări servicii.  

XXIII. În condiţiile în care scos-apropiatul şi/sau depozitul materialul lemnos afectează terenuri aparţinând altor persoane 

(fizice sau juridice), cumpărătorul stabileşte cu proprietarul terenului, fără aportul vânzătorului de masă lemnoasă, modalităţile de 

soluţionare în vederea derulării corespunzătoare a contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase. Colectarea lemnului prin 

traversarea terenurilor aparţinând altor proprietăţi se face cu plata de cumpărător a servituţii  de trecere şi după caz, a 

despăgubirilor stabilite prin înţelegerea părţilor. În cazul în care nu se poate asigura accesul în partida, în condiţiile art. 67 alin (2) 

din Legea 46/2008, contractul încetează de drept, garanţia de contractare se restituie cumpărătorului, iar partidă se va oferi la o 

nouă licitaţie. 

XXIV. Transportul materialului lemnos se va face cu respectarea strictă a prevederilor prevederile HG nr. 470/2014 pentru 

aprobarea Normelor referitoare la provenienţă, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase şi regimul spaţiilor de 

depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund cu modificările ulterioare. Cumpărătorul îşi asumă 

întreaga răspundere asupra gestionării legale a masei lemnoase, transportului, prelucrării şi valorificării tuturor sortimentelor 

rezultate în urma exploatării acesteia. Cumpărătorul are obligaţia luării tuturor măsurilor pentru evitarea degradării drumurilor 

forestiere pe care transportă masa lemnoasă; transportul nu se va efectua în perioadele cu ploi abundente sau când platforma 

drumului este îmbibată cu apă în urma topirii zăpezilor. De asemenea, se vor respecta restricţiile impuse de vânzător privind  

tonajul încărcăturii transportate, iar volumele înscrise în avizele de însoţire nu vor depăşi capacitatea mijlocului de transport. 

XXV. Operatorii economici care execută lucrările de exploatare a lemnului  au obligaţia respectării prevederilor legislaţiei 

de mediu în vigoare și a condițiilor specifice ce trebuie respectate de către titularii autorizaţiilor de exploatare pentru desfăşurarea 

activităţii de exploatare forestieră în ariile naturale protejate, condiţii care vor fi incluse în cuprinsul autorizaţiei de exploatare.  

XXVI.  Sancţiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestaţi se vor înscrie 

în cazierul tehnic la reprimirea fiecărei partizi. 

XXVII.    Conform prevederilor HG 470/2014 art. 4, se interzice începând cu data de 01.01.2015, exploatarea 

masei lemnoase de către operatori economici care nu utilizează un sistem „due dilligence” implementat conform Regulamentului 

(UE) nr. 995/2010, astfel ca operatorii economici care încheie contracte de vânzare-cumpărare cu RPL Ocolul Silvic Tălmaciu 

R.A.sunt obligaţi ca până la data autorizării parchetelor contractate să prezinte vânzătorului dovada utilizării unui sistem „due 

dilligence”. În cazul neprezentării dovezii utilizării unui sistem „due dilligence” corespunzător, până la data autorizării, contractele 

de vânzare-cumpărare încheiate se reziliază cu pierderea garanţiei de contractare de către cumpărător.  

 

 

   Şef ocol                                               Comp. fond forestier                                       Comp. contabilitate 

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

 


