ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA MĂLINI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind valorificarea prin licitație publică a materialului lemnos
provenit din Cantonul nr. 9 Mălini și pășunea comunală

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (6) lit. ”b” coroborate cu cele ale art.
363 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
d) Codului Silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008, republicată;
e) Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul
comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și
oportunitatea proiectului.
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea
și oportunitatea proiectului.
c) avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism din
cadrul Consiliului local Mălini.
d) Actele de Punere în Valoare emise de Ocolul Silvic Privat Fălticeni.
e) Actele de Punere în Valoare emise de Ocolul Silvic Mălini;
ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”g” și art. 196 alin. (1) lit.
”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Mălini,
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. (1)Se aprobă vânzarea prin licitație publică a cantității de 405,43

mc material lemnos, pe picior, provenit din Cantonul nr. 9 Mălini, conform
Actelor de Punere în Valoare emise de Ocolul Silvic Privat Fălticeni.

(2) Prețul de pornire a licitației este de 365 lei/mc stabilit în
funcţie de prețurile de referință practicate de Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva;
Art. 2. (1)Se aprobă vânzarea prin licitație publică a cantității de 60,05
mc material lemnos, pe picior, provenit de pe pășunea comunală Mălini,
conform Actelor de Punere în Valoare emise de Ocolul Silvic Mălini.
(2) Prețul de pornire a licitației este de 260 lei/mc stabilit în
funcţie de prețurile de referință practicate de Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva;
Art. 3. Se aproba documentaţia privind licitația publică având ca obiect
vânzarea materialului lemnos mai sus menţionat, conform Anexei nr.1 care face
parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentele de resort din
cadrul aparatului de specialitate.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
general al comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei
Mălini și Instituției Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea la sediul primăriei.
Preşedinte de şedinţă
Cristian VELICEASA

Mălini, 22 septembrie 2021
Nr. 50

Contrasemnează
Secretar general
Vasile NOROCEL

COMUNA MĂLINI
JUDEȚUL SUCEAVA

Anexa nr. 1
la HCL nr. 50/2021
Se aprobă,
Primar,
Nistor Petru

CAIET DE SARCINI
PENTRU VÂNZAREA DE MASĂ LEMNOASĂ
PE PICIOR

ORGANIZATORUL LICITAȚIEI:
Primăria comunei Mălini
ANUL DE PRODUCȚIE: 2021
TIPUL LICITAȚIEI: licitația publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior
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Capitolul 1. Date privind organizatorul licitației
Cod fiscal: RO 6526587
Adresa sediului: sat Mălini, str. Principală, nr. 979, comuna Mălini , jud. Suceava
Telefon: 0230537305, Fax: 0230543561
E-mail: primariamalini@yahoo.com
Cont bancar: RO56 TREZ 5935 006X XX00 0696 deschis la Trezoreria mun. Fălticeni.

Capitolul 2. Date privind organizarea ședinței de licitație
Licitația publică are loc la sediul Primăriei comunei Mălini, comuna Mălini, satul
Mălini, str. Principală, nr. 979, județul Suceava, conform datei stabilită în anunțul de
licitație publicat pe site-ul: www.ocoalederegim.ro și site-ul Comunei Mălini:
www.comunamalini.ro și afișat la sediul Primăriei.
Tipul licitației: cu plic închis

Capitolul 3. Informații generale
Art. 1. Definirea termenilor utilizați:
a) accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie
circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos din platforma
primară pe întreg parcursul căii forestiere de transport;
b) act adițional - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două
părţi, încheiat între Primăria comunei Mălini în calitate de vânzător de masă lemnoasă
pe picior şi un operator economic în calitate de cumpărător, care modifică parțial
prevederi ale contractului încheiat inițial;
c) autorizarea la exploatare şi predarea parchetului - ansamblul de activități cu
caracter tehnic prin care se predă suprafața parchetului cu scopul pregătirii activității
de exploatare a masei lemnoase respectiv amenajarea drumurilor de scos apropiat,
amenajarea platformei primare, protecția zonelor cu semințiș, doborârea arborilor
periculoși și alte amenajări prin care se respectă reglementările specifice în vigoare;
dovada autorizării la exploatare a parchetului o constituie autorizația de exploatare; la
acțiunea de predare – primire a parchetului beneficiarul poate solicita, în cazuri
justificate, verificarea existenței în teren a numărului de arbori prevăzut în actul de
punere în valoare; dovada predării parchetului o constituie procesul verbal de predareprimire a parchetului;
d) predarea masei lemnoase spre exploatare – predarea masei lemnoase, pe
postațe, conform graficului de eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase
contractate; dovada predării la exploatare a masei lemnoase o constituie procesul
verbal de predare-primire a postațelor/postaței;
e) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părţi,
încheiat între Primăria comunei Mălini în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe
picior şi un operator economic în calitate de cumpărător;
f) cumpărător – adjudecatarul masei lemnoase pe picior, cu care s-a încheiat
contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase;
g) h) evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică şi
organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ și calitativ
produsele lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin
întocmirea actului de punere în valoare;
i) eșalonarea tăierilor – programarea intervalelor de timp și a cantităților, pe
perioada valabilității contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei
lemnoase din partizile contractate;
j) exploatarea masei lemnoase – ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi
economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obținută
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din păduri, prin aplicarea de tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor
care reglementează regimul silvic;
k) forţa majoră – un eveniment exterior, imprevizibil şi de neînlăturat, cum ar fi:
stare de război, cutremure, inundaţii, „factum principis” şi orice asemenea acte
prevăzute de lege şi care sunt de natură a pune una din părţi în imposibilitatea
îndeplinirii obligaţiilor asumate. Prin „factum principis” se înţelege acel act al autorităţii
competente (intervenit după încheierea contractului) care, prin promulgarea unei legi
sau a altui act normativ, pune una din părţi în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor
asumate;
l) luna – lună calendaristică;
m) masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului/trunchiului, crăcilor
şi cojii) al arborilor incluși în actele de punere în valoare;
n) prejudiciu – prejudicii produse prin activitatea de exploatare, respectiv
degradarea solului, a drumurilor forestiere și a malurilor apelor, distrugerea sau
vătămarea semințișului utilizabil peste limitele admise de normele tehnice, precum și a
arborilor nedestinați exploatării;
o) prețul contractului – prețul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
p) Partida - actul de evaluare a volumului de lemn destinat comercializării;
q) prețul de pornire la licitaţie/ negociere – prețul aprobat, in condiţiile legii, de
către consiliul local conform HCL exprimat în lei / mc;
r) Grupajul de partizi - două sau mai multe partizi grupate in funcție de: bazinet,
instalații de scos - apropiat, drumul auto forestier care le deservește și care se
exploatează de același operator economic; in cadrul grupajului ordinea de autorizare
la exploatare a partizilor este: accidentale, igiena, secundare, conservare și principale;
s) recepţia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care
cumpărătorul, în prezenţa vânzătorului, verifică prevederile actului de punere în
valoare conform Normelor Tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat
comercializării, în vigoare;
t) reprimirea parchetului – acţiunea de verificare, evaluare şi consemnare a
stării vegetației forestiere şi a solului din suprafaţa parchetului la terminarea exploatării
masei lemnoase, efectuată în scopul preluării suprafeței parchetului în gestiunea
exclusivă a administratorului legal;
u) zi – zi calendaristică.

Capitolul 4. Reguli privind organizarea și desfășurarea licitației
4.1. Anunțarea licitației
Art. 2. Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe
picior se va publica pe site-ul: www.ocoalederegim.ro și site-ul Comunei Mălini:
www.comunamalini.ro și afișat la sediul Primăriei
4.2. Documentația de participare
Art. 3. Caietul de sarcini al licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior se
poate procura, la cerere, de la sediul organizatorului, în perioada cuprinsă între data
publicării anunțului privind organizarea licitației/ și data limită stabilită pentru
depunerea documentației în vederea preselecției operatorilor economici care solicită
înscrierea la licitație, conform datelor din anunțul de licitație.
4.3. Participanții la licitație
Art. 4. La licitațiile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior pot
participa operatori economici, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de
exploatare forestieră valabil deținut de aceștia.
3/28

4.4. Înscrierea la licitație
Art. 5. (1) Pentru admiterea la licitație a operatorilor economici, preselecția
acestora se organizează în data prevăzută în anunțul de licitație.
(2) Comisia de preselecție se va numi prin Dispoziție a primarului comunei
Mălini și îşi va desfăşura activitatea în condiţiile în care sunt prezenți doi din cei trei
membri ai comisiei.
(3) Hotărârile comisiei de preselecție se iau cu votul majorităţii simple a
membrilor prezenţi.
(4) Pentru participare la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună, până
la data și ora prevăzute în anunțul de licitație, o cerere de înscriere, conform
modelului (Formularul nr. 1) care se înregistrează în registrul de corespondență al
primăriei 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 Comerțului (în copie conform cu originalul);
b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de Oficiul
Registrului Comerțului 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 preselecției, în copie;
c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului
economic, potrivit modelului (Formularul nr. 2);
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; acest document trebuie prezentat de către operatorii
economici care sunt atestați pentru activitatea de exploatare forestieră în copie
conform cu originalul şi numai în cazul licitațiilor organizate pentru valorificarea masei
lemnoase.
e) certificat fiscal de la Primăria comunei Mălini și de la sediul operatorului
economic în cazul în care acesta își are sediul în alt UAT, care să ateste că nu are
datorii față de bugetul local;
(5) Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (4) se vor depune la
organizatorul licitaţiei până în data stabilită în anunțul de vânzare prin una dintre
următoarele modalități:
a) direct la registratura, pe hârtie;
b) prin posta/curier, pe hârtie;
c) prin posta electronica, format pdf, semnate cu semnătura electronica calificata
sau sigiliu electronic calificat.
4.5. Preselecția operatorilor economici:
Art. 6. (1) Preselecția se va organiza cu minim 3 zile lucrătoare înaintea de data
desfășurării licitației. Comisia de preselecție va analiza documentațiile depuse de
către solicitanți și va hotărî admiterea/respingerea participării acestora la
licitație/negociere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităților publice, a funcţiilor publice
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) Comisia de preselecție respinge participarea la licitație a solicitantului care
se află cel puțin în una dintre următoarele situații:
a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 5 alin. (4) până la data și ora
stabilite în anunț sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate
pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul operatorului economic, după
caz;
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b) are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier
proprietate publică/privată a unităţii administrativ-teritoriale; organizatorul licitaţiei au
obligaţia să aducă la cunoştinţa operatorilor economici care s-au înscris la licitaţie
situaţia datoriilor înregistrate prin afișare la sediul organizatorului licitaţiei până la data
şi ora limită stabilite pentru depunerea documentelor pentru preselecție. Până la data
şi ora organizării preselecției operatorul economic are posibilitatea achitării datoriilor.
c) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la
momentul preselecției. În cazul în care certificatul de atestare expiră în perioada dintre
preselecție și licitație, operatorul economic va putea participa la licitație sub condiția
prezentării în copie conformă cu originalul a certificatului de atestare pentru exploatări
forestiere valabil la data licitației.;
d) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului
de atestare şi anexei la acesta şi declarației 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;
e) a avut contracte de masă lemnoasă pe picior reziliate în ultimele 6 luni
anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu organizatorul licitaţiei pentru masă lemnoasă
pe picior, respectiv nu a încheiat în ultimele 6 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, sau a
cesionat contrar prevederilor legale contracte pentru masă lemnoasă pe picior pentru
care a fost declarat adjudecatar;
f) la data preselecției are acumulate cel puţin 25 de puncte de penalizare,
conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare
(Anexa nr. 2).
g) nu prezintă certificatul fiscal de la Primăria Comunei Mălini, respectiv sediul
operatorului economic în cazul în care are sediul în alt UAT, care să ateste că nu are
datorii față de bugetul local.
(3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecție.
Art. 7. (1) La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces-verbal
în care se consemnează: data și locul desfășurării preselecției, membrii comisiei de
preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la
licitație/negociere, solicitanții admiși si volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe
care aceștia îl mai pot recolta la data preselecției, conform datelor înregistrate în
documentele prezentate, solicitanții respinși și motivul respingerii lor, observații cu
privire la organizarea și desfășurarea preselecției și la ora afișării rezultatului
preselecției.
(2) Procesul-verbal de preselecție, după semnarea de către membrii comisiei
prezenţi, se înregistrează in registrul de corespondenta al organizatorului. De
asemenea, procesul verbal al comisiei de preselecție se afișează la sediul Primăriei
Mălini si se postează pe site-urile unde a fost publicat anunţul de licitaţie, cel mai
târziu in ziua lucrătoare următoare preselecției.
4.6. Vizionarea masei lemnoase pe teren
Art. 8. (1) Operatorilor economici care solicită informații privitoare la volumul și
calitatea masei lemnoase care urmează a se licita li se pune la dispoziție, la sediul
organizatorului licitaţiei, documentația tehnică necesară în acest scop.
(2) În situația în care operatorii economici interesați să participe la licitație
solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitației
asigură condițiile pentru vizionare și desemnează în acest sens un specialist, pe baza
unei planificări.
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4.7. Garanția de contractare și tariful de participare la ședința de licitație
Art. 9. (1) Operatorul economic înscris la licitație trebuie să facă dovada
achitării,
anterior
începerii
ședinței
de
licitație,
în
contul
RO56TREZ5935006XXX000696 deschis la Trezoreria municipiului Fălticeni,
beneficiar Comuna Mălini, CIF 6526587, prin instrumente bancare legale decontabile
până la începerea licitației și certificate de bancă sau în numerar la casieria
organizatorului, garanția de contractare și garanția de participare, după cum urmează:
a) garanția de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior pe care
intenționează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitație;
b) tarifului de participare la licitație în sumă de 100 lei.
c) garanția de contractare, precum și tariful de participare la licitație se vor
achita diferențiat cu menționarea pe documentul de achitare – garanție de contractare,
respectiv tarif de participare.
(2) Operatorul economic înscris la licitaţie poate să constituie garanţia de
contractare şi prin instrumente de garantare emise de o instituție de credit din
România, în condiţiile legii.
(3) Documentele privind dovada achitării garanției de contractare și a tarifului
de participare prevăzute la alin. (1) se depun în copie certificată pentru conformitate
cu originalul la secretariatul comisiei de licitație, alături de oferta financiară, după
preselecție și anterior începerii ședinței de licitație. Instrumentele de garantare emise
de o instituție de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitaţie,
anterior începerii şedinţei de licitaţie
(5) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea
participării la licitație a operatorului economic.
(6) Garanția de contractare în cuantum de 5% din prețul de pornire la licitație,
rămâne la dispoziția vânzătorului până la predarea masei lemnoase spre exploatare,
conform graficului de eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate,
stabilită de comun acord cu vânzătorul. Anterior emiterii pretenției asupra garanției de
contractare, vânzătorul are obligația de a notifica cumpărătorul, precizând obligațiile
care nu au fost respectate. 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 va restitui operatorului
economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
(7) Garanţia de contractare prevăzută la alin. (6), 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 ulterioară şi/sau pentru plata masei lemnoase.
(8) Garanţia de contractare reținută în condiţiile alin. (6) nu se restituie
operatorului economic în următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în
termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;
b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare, conform graficului, din
culpa operatorului economic;
c) valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se folosește pentru
participarea la o licitaţie ulterioară şi/sau pentru plata masei lemnoase.
(9) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (8) lit. a) şi
b) se face venit al organizatorului licitației.
4.8. Desfășurarea ședinței de licitație
Art. 11. (1) Tipul licitației: LICITATIE PUBLICĂ CU PLIC ÎNCHIS ȘI SIGILAT,
cu preselecție organizată anterior şedinţei de licitaţie.
(2) Licitația se desfășoară la sediul organizatorului, conform anunțului de
organizare publicat.
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(3) Licitația se desfășoară cu participarea comisiei de licitație și a
reprezentanților operatorilor economici în aceeași sală.
Art. 12. (1) Comisia de licitație se numește prin Dispoziție a primarului comunei
Mălini.
(3) Hotărârile comisiei de licitație se iau cu votul majorității simple a membrilor
prezenți.
Art. 13. (1) Plicul închis și sigilat, cu denumirea și adresa ofertantului care
conține oferta scrisă a acestuia se va înregistra la registratura primăriei până la data
desfășurării licitației prevăzută în anunțul de licitație. Oferta financiară se va depune
după preselecția ofertaților și se va întocmi pe formularul tipizat din cadrul formularelor
prezentate în caietul de sarcini. Prețul se va oferi în lei și va fi peste prețul minim de
pornire a licitației.
(2) Ședința de licitație este deschisă de către preşedintele comisiei, care
prezintă componența acesteia, membrii prezenți, tipul de licitație, modul de
desfășurare și toate informațiile necesare desfășurării.
(3) Comisia de licitație deschide plicurile depuse de ofertanți, va citi ofertele
depuse și va desemna ofertantul câștigător.
(4) Este declarat adjudecatar (câştigător) operatorul economic care a oferit
prețul cel mai mare exprimat în lei față de prețul de pornire a licitației pentru lotul /
grupaj respectiv.
(5) Dacă pentru un lot sau grupaj se depune o singură ofertă, volumul de masă
lemnoasă nu se poate adjudeca, urmând a se valorifica prin negociere.
6) Prețul de pornire la licitaţie se stabilește pe fiecare lot separat, iar în cazul
grupajului se stabilește, ca medie ponderată a prețurilor de pornire și volumelor
partizilor component.
7) Ofertantul poate depune o singură ofertă pentru unul sau mai multe
loturi/grupaj.
Art. 14. (1) După licitație se va întocmi procesul-verbal privind desfășurarea și
rezultatul licitației, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data și
locul desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație
prezenți, tipul licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de
participare la licitație, reprezentanții acestora, prețul de pornire a licitaţiei, ofertele
primite, câștigătorul licitaţiei, termenul de încheiere a contractelor de vânzare,
observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației.
(2) Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii
comisiei de licitaţie prezenţi.
(3)După încheierea şedinţei de licitaţie, operatorii economici ofertanți prezenţi
au obligaţia să semneze procesul-verbal de licitaţie.
4.9. Contestații
Art. 15. (1) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu
a fost admis să participe la licitaţie, poate face contestație. Contestația se formulează
în scris şi se depune la sediului organizatorului, în termen de maximum 24 de ore de
la data și ora afișării rezultatului preselecției. În situația în care termenul se împlinește
într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește corespunzător până în următoarea zi
lucrătoare.
(2) Conducătorul organizatorului va soluționa contestația prin decizie motivată,
în ziua depunerii contestației sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia;
decizia se afișează până la sfârșitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul
organizatorului şi se comunică contestatarului.
(3) În situaţia în care în urma analizării contestației se stabileşte că aceasta a
fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la
licitaţie.
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Art. 16. (1) Contestațiile privind modul de organizare și desfășurare a licitației
se depun în scris și se înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în ziua în care a
fost desfășurată licitația, iar conducătorul organizatorului le va soluționa în termen de
5 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației.
(2) Modul de analizare și soluționare a contestațiilor privind modul de
organizare și desfășurare a licitațiilor se consemnează într-o decizie motivată, iar
soluția se comunică contestatarului, în scris. Dacă în urma analizări contestației se
stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării
pentru partida/grupajul în cauză și oferirea acesteia la o nouă licitație.
Art. 17. (1) 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 înștiința despre
aceasta, în scris, pe organizatorul licitaţiei în termen de maximum 5 zile calendaristice
de la încheierea procesului-verbal de licitaţie; la contestație va anexa documentaţia de
verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însușită de persoana
de specialitate din cadrul operatorului economic.
(2) În situaţia în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă
aspectele contestate, acesta anulează adjudecarea şi restituie garanţia de
contractare.
4.10. Încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată;
neîncheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată; rezilierea
contractelor; cesionarea contractelor încheiate în urma licitațiilor; facturarea
masei lemnoase contractate
Art. 18. (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase
adjudecate prin licitaţie are loc la sediul vânzătorului în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare de la data desfășurării licitaţiei.
(2) Neîncheierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe
picior care s-a adjudecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul
de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea
adjudecării și pierderea garanției de contractare aferente, precum și a dreptului de
participare a acestuia la licitațiile pentru o perioadă de 3 luni de la data limită
prevăzută pentru încheierea contractului. În cazul neîncheierii contractelor, în
termenul legal stabilit prin prezentul caiet de sarcini, pentru partizile adjudecate,
operatorul economic adjudecatar va fi notificat în scris cu privire la anularea
adjudecării, i se va reține garanția de contractare și faptul că nu va mai fi primit la
licitațiile de masă lemnoasă pe picior timp de 3 luni de la data notificării.
(3) Rezilierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior,
din culpa cumpărătorului, până la predarea masei lemnoase spre exploatare atrage
după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare la
licitații de masă lemnoasă pe picior desfășurate de organizator, pentru o perioadă de
3 luni de la data rezilierii. În situația în care rezilierea contractului de vânzare cumpărare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanției de contractare, din
culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la
licitații desfășurate de organizator, pentru o perioadă de 3 luni de la data rezilierii, și
atrage și aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, după caz.
În situația rezilierii contractului din vina cumpărătorului, se va transmite o
notificare scrisă, cu 15 zile calendaristice înainte de data rezilierii contractului către
operatorul economic, cu prezentarea obligațiilor încălcate care determină rezilierea.
După scurgerea termenului de 15 zile calendaristice se va comunica cumpărătorului
actul de reziliere. Rezilierea unilaterală a contractului de către cumpărător se poate
face numai după notificarea prealabilă a vânzătorului, cu 15 zile calendaristice înainte
de data rezilierii contractului.
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(4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în
termenul stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a organizatorului, atrage
aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind
obligat și la restituirea garanției de contractare depusă.
(5) Adjudecatarii masei lemnoase nu au dreptul de a cesiona contractele de
vânzare cumpărare masă lemnoasă pe picior încheiate în urma licitaţiei. Contractul de
vânzare poate fi cesionat numai operatorilor economici pentru care există acordul
scris al organizatorului licitației. Posibilul cesionar al contractului, la data cesionării,
trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de admitere la licitaţie. Cesionarea unui
contract fără respectarea prevederilor de mai sus, de la acest aliniat, determină
neautorizarea la exploatare a masei lemnoase care face obiectul contractului, iar
operatorii economici în cauză pierd şi dreptul de participare la licitaţie, pentru o
perioadă de 3 luni de la data cesionării.
6) Facturarea masei lemnoase se face integral sau eșalonat pentru cantităţile
ce urmează a se exploata , conform graficului de eșalonare stabiliţi de părți.

Capitolul 5. Regulile silvice privind autorizarea, predarea spre
exploatare, exploatarea masei lemnoase, controlul respectării
regulilor silvice de exploatare, curățarea și reprimirea parchetelor
Art. 19. (1) Este obligatorie respectarea regulilor privind autorizarea
parchetelor, predarea spre exploatare a parchetelor, exploatarea masei lemnoase,
controlul respectării regulilor silvice de exploatare, curățarea parchetelor de
exploatare, reprimirea parchetelor de exploatare, în conformitate cu prevederile
O.M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele,
modalitățile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Curățarea parchetului / pășunii de resturi de exploatare - crăci, zoburi,
rupturi, coajă, lemn putregăios - se face concomitent cu exploatarea masei lemnoase
de către titularii autorizațiilor de exploatare.

Capitolul 6. Organizarea activității în parchet
Art. 20. Operatorii economici care exploatează masa lemnoasă au obligaţia:
a) să respecte tehnologia de exploatare stabilită de comun acord cu emitentul
autorizației;
b) să respecte tehnologia de exploatare bazată pe funicular asumată prin
participarea la licitația masei lemnoase pe picior în urma căreia a adjudecat grupajul
prevăzut a se exploata prin această tehnologie;
c) să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de
exploatare stabilită de comun acord cu emitentul autorizației;
d) să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea
corespunzătoare lucrărilor ce se execută;
e) orice evenimente în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cad
în sarcina cumpărătorului.

Capitolul 7. Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă,
prevenirea și stingerea incendiilor și protecţia mediului
Art. 21. Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea și
stingerea incendiilor și protecţia mediului sunt menționate în Anexa nr. 3 a prezentului
caiet de sarcini, fiind parte integrantă a acestuia.
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Capitolul 8. Lista partizilor/grupajului care fac obiectul licitației
Art. 22. Lista partizilor/grupajului care fac obiectul licitației este cuprinsă în
Anexa nr. 4 a prezentului caiet de sarcini, fiind parte integrantă a acestuia.

Capitolul 9. Formularele necesare pentru înscrierea la licitație
Art. 23. Modelul formularelor necesare pentru înscrierea la licitație sunt
menționate în Anexa nr. 5 a prezentului caiet de sarcini, fiind parte integrantă a
acestuia. Acestea sunt:
a) Cerere de înscriere la licitație – Formular nr. 1
b) Declarație pentru înscrierea la licitația publică de masă lemnoasă pe picior –
Formular nr. 2;
d) Formularul de oferta financiară - Formular nr. 3

Capitolul 10. Propunerea de contract de vânzare
-cumpărare de masă lemnoasă pe picior
Art. 24. Propunerea de contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe
picior este cuprinsă în Anexa nr. 6 a prezentului caiet de sarcini, fiind parte integrantă
a acestuia.
Întocmit,
Consilier,

Avizat,
Secretar general,

TUDOSIA IONELA

Norocel Vasile
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Anexa nr. 1 la Caietul de Sarcini
LEGISLAȚIA APLICABILĂ
− Hotărârea Guvernului nr. 715 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicat în
Monitorul Oficial, partea I, nr. 812 din13 octombrie 2017;
− Legea nr. 46/2008,– Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238/27.03.2008;
− Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare
la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund,
precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a
obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 426/10.06.2014;
− Ordinul nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și
funcționarea SUMAL, obligațiilor utilizatorilor SUMAL, precum și structura și
modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate emis de ministrul delegat
pentru ape, păduri și piscicultură, cu modificările și completările ulterioare, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.761/21.10.2014;
− OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele,
modalitățile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu
modificările şi completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi
publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011;
− Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de
insolvență, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25.06.2014;
− Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 586/06.07.2006;
− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1193/30.12.2005;
− Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației
de mediu emis de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial a l României, Partea I, nr.
808/27.11.2007;
− Ordinul nr. 1298/2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizației
de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.
1.798/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 316/09.05.2011;
− Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii in muncă, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
646/26.07.2006;
− Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
633/21.07.2006;
− Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice,
cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 513/23.07.2010;
− Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 410/25.07.2001;
− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri şi din
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afara acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 926/15.11.2006;
− Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor. nr. 1323/2015 privind
aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat
valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 și 742bis/05.10.2015;
− Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 442/29.06.2007;
− Ordinul nr. 766/23.07.2018 al ministrului apelor şi pădurilor pentru
aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea
prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul
forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în
vederea recoltării produselor accidentale I, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 730/23.08.2018;
− Ordinul nr. 767/23.07.2018 al ministrului apelor şi pădurilor privind
Aprobarea Procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare
pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetația forestieră
situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional şi a Procedurii privind punerea
în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu
obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetația forestieră din afara
fondului forestier naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
730/23.08.2018;
- Ordinul nr. 1106/31.11.2018 al ministrului apelor şi pădurilor pentru
Aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei
de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră,
precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1010/28.11.2018;
− Ordinul nr. 1165/07.12.2018 al ministrului apelor şi pădurilor privind
prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul ministrului mediului, apelor şi
pădurilor nr. 2.526/2016 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi
funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi
modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul
ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 837/2014, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1086/21.12.2018;
− − Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1346/2011 pentru
Aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale
de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu
modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 346/18.05.2011;
− Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru
Aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007;
− Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.
1650/31.10.2010 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea şi aplicarea
tratamentelor, nepublicat în Monitorul Oficial;
− Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.
1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea şi conducerea
arboretelor, nepublicat în Monitorul Oficial;
− Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.
1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de
lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare, nepublicat în
Monitorul Oficial;
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− Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.
1654/31.10.2000 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din
fondul forestier, nepublicat în Monitorul Oficial;
− Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie
la locul de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006;
− Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006;
− Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru
semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august
2006;
− Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea
și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003;
− Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996;
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Anexa nr. 2 la Caietul de Sarcini
METODOLOGIE PRIVIND IDENTIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI CARE
AU INTERDICŢIA DE A PARTICIPA LA LICITAŢIILE DE MASĂ LEMNOASĂ
PENTRU O PERIOADĂ DE 6 LUNI CA URMARE ACUMULĂRII A 25 PUNCTE DE
PENALIZARE
CAPITOLUL I. OBIECTIVE URMĂRITE
Scopul acestei metodologii este acela de a identifica operatorii economici
atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, care au acumulat, la data preselecției,
un număr de 25 puncte penalizare şi le este interzisă participarea la licitațiile pentru o
perioadă de 6 luni așa cum prevede Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL II. CONSTATAREA SANCŢIUNILOR, APLICAREA ACESTORA,
ÎNSCRIEREA LOR ÎN CAZIERUL TEHNIC DE EXPLOATARE
2.1. Constatarea sancţiunilor contravenționale/infracțiunilor şi aplicarea
acestora
Sancțiunile contravenționale/infracțiunile privind activitatea de exploatarea a
masei lemnoase se constată de personalul silvic precum și de agenții constatatori
prevăzuți de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor
silvice, cu modificările şi completările ulterioare.
Sancțiunile se aplică operatorului economic sau unui angajat/ administrator/
asociat/ acționar al acestuia, conform reglementărilor legale.
2.2 Înscrierea sancţiunilor contravenționale/infracțiunilor se face în
cazierul tehnic de exploatare
După constatare şi aplicare, sancțiunile definitive se înscriu, de personalul care
le-a constatat, în cazierul tehnic al operatorului economic. Punctele de penalizare se
vor atribui în funcţie de fapta săvârșită, în conformitate cu procedura de calcul
prevăzută în Anexa nr. 5 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI CARE AU
ACUMULAT 25 PUNCTE PENALIZARE ŞI LE ESTE INTERZISĂ PARTICIPAREA
LA LICITAŢIILE DE MASĂ LEMNOASĂ
3.1 Identificarea operatorilor economici pentru care se va lua măsura
interzicerii participării la licitații ca urmare a acumulării a 25 puncte de
penalizare
Operatorilor economici atestați pentru lucrări de exploatare forestieră, care au
acumulat un număr de 25 puncte penalizare, le este interzisă participarea la licitațiile
de masă lemnoasă.
Punctele de penalizare se prescriu în 6 luni de la data emiterii documentului
care le-a generat.

14/28

Anexa nr. 3 la Caietul de Sarcini
REGULILE PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI
STINGEREA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
1. În domeniul securității și sănătății în muncă cumpărătorului îi revin, în
exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii:
• Să îşi desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006
a securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
• Să dețină autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi
sănătăţii în muncă pentru activităţile şi punctele de lucru proprii.
• Să respecte legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate
şi protecţia angajaților, să angajeze forţă de muncă cu pregătire tehnică
corespunzătoare. Reprezentantul legal al operatorului economic va urmări utilizarea
echipamentului de protecţie de către angajaţi. De asemenea, acesta are obligaţia să
doteze toate punctele de lucru şi utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim
ajutor.
• Să ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi
organizarea parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului și
colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii.
• La doborârea arborilor va urmări respectarea tehnicilor de doborâre a
arborilor, prin efectuarea tapei, tăieturii din partea opusă tapei, zonei de frânare,
pragului de siguranţă, alegerea direcției de doborâre.
• Se va asigura că personalul angajat are calificare corespunzătoare activității
desfășurate, este verificat medical şi instruit corespunzător din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă.
• Va instrui proprii angajaţi pentru acordarea primului ajutor.
• Va ține evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific.
• Va asigura dotarea angajaților cu echipament individual de protecţie
corespunzător sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute şi în conformitate cu
prevederile Hotărârii de Guvern 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.
• Pentru lucrările mecanizate, cumpărătorul se va dota 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 Hotărârii de
Guvern 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.
• Atunci când mai mulți operatori economici desfăşoară activităţi de exploatare,
concomitent în acelaşi bazin forestier, în aceeași unitate de producţie sau în aceeași
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.
• Se va asigura că lucrătorii din afara firmei, care desfăşoară activităţi în
suprafaţa parchetului, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de
securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor, conform Art. 20 din
Legea nr. 319/2006.
• Are obligaţia de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securităţii
şi sănătăţii în muncă, punctul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea, conform
Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
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• Asigură transportul salariaților proprii la locul de muncă şi de la locul de
muncă spre domiciliu în condiții de siguranță.
• În cazul producerii de evenimente/incidente periculoase cumpărătorul va
anunța de îndată Inspectoratul Teritorial de Muncă despre producerea acestora.
• Accidentele de muncă/incidentele periculoase în care au fost
antrenați/implicați angajații proprii vor fi înregistrate de operatorul economic.
• Va răspunde privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
în parchet și în zona limitrofă acestuia, din momentul predării - primirii partizii spre
exploatare şi până la reprimirea parchetului.
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Anexa nr. 4 la Caietul de Sarcini
LISTA DE PARTIZI CARE FACE OBIECTUL LICITAȚIEI

Volum
brut
(mc)

Garanţia
pentru
participarea
la licitaţie
(5%) (Lei)

Prețul de
pornire a
licitației
aprobat
prin HCL
lei/mc

Valoare
totală (lei)

16, 17,
18, 19

262,3

4.786,98

365

95.739,50

Produse
accidentale
I

3, 4, 5

143,13

2.612,12

365

52.242,45

APV 06
Pășune /
Răchitiș
(Nemțișoru)

Igienă

Islaz 2

7,76

APV 05
Pășune /
Boicu
(Boicu)

Igienă

Islaz 3

32,93

832,65

260

16.653

APV 07
Pășune /
Ciungi
(Malaiul)

Igienă

Islaz 1

23,36

832,65

260

16.653

Nr.
crt.

LOT
/GRUPAJ
Partida /
Denumire

Felul tăierii

u.a.

1

Lot 1
APV 1734
Stânișoara

Produse
accidentale
I

2

Lot 2
APV 1711
Stânișoara

3

Grupaj nr. 1

Total Grupaj 1

64,05

Total

469,48
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164.634,95

DETALIEREA VOLUMUL DE MASĂ LEMNOASĂ PE GRUPE DE SPECII

Nr.
Crt.

LOT
/GRUPAJ
Partida /
Denumire

Felul tăierii

1.

Lot 1
APV 1734
Stânișoara

Produse
accidentale I

16, 17,
18, 19

2.

Lot 2
APV 1711
Stânișoara

Produse
accidentale I

3

Grupaj nr. 1

APV 06
Pășune /
Răchitiș
(Nemțișoru
)

u.a.

Volum
brut (mc)

Din care pe grupe de specii:
Ras
(mc)

Fag
(mc)

Stejar
(mc)

DT
(mc)

DM
(mc)

262,3

262,3

0

0

0

0

3, 4, 5

143,13

143,13

0

0

0

0

Igienă

Izlaz 2

7,76

7,76

0

0

0

0

APV 05
Pășune /
Boicu
(Boicu)

Igienă

Izlaz 3

32,93

32,93

0

0

0

0

APV 07
Pășune /
Ciungi
(Malaiul)

Igienă

Izlaz 1

23,36

23,36

0

0

0

0

469,48

469,48

0

0

0

0

Total

18/28

Anexa nr. 5 la Caietul de Sarcini

FORMULARELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICITAȚIE
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Operator economic ___________________________________
Nr. . . . . . . . . . .
Formular nr. 1
CERERE
de înscriere la licitaţie

Operatorul economic ...........................................................................................,
cu sediul în ......................................................., judeţul .............................................,
str ............................................. nr .........., bl …....., et. ......., sc …..., ap …....., cod
poştal ....................., telefon fix .................................... mobil ....................................,
fax .........................., cont virament ................................................................................,
deschis la ...................................................... - sucursala ..............................................,
înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu nr..............................................., cod
unic de înregistrare ......................................................................, reprezentat legal prin
..........................................................................., în calitate de ......................................,
solicit înscrierea la licitația organizată de Primăria comunei Mălini, județul Suceava, în
data de ……………………… pentru achiziționarea de masă lemnoasă pe picior a
lotului / grupaj nr. ……………………………………………, în cantitate de …………. mc.
Împuternicesc să ne reprezinte în relațiile cu organizatorul licitației pe dl/dna
.........................................................., legitimat(ă) cu .....................................................

Primăria comunei Mălini, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv
de natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor), datele fiind furnizate și prelucrate în condițiile legii.
Completarea datelor de către semnatar pe acest formular constituie
consimțământul explicit pentru a prelucra în continuare aceste date.

Reprezentant legal,
.................................
(semnătura şi stampila)
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Operator economic_________________________________
Nr._______/_________________
Formular nr. 2

DECLARAŢIE
pentru înscrierea la licitația publică de masă lemnoasă pe picior
din data de ……………………..

Subsemnatul, .......................................................... CNP ...................................,
cu domiciliul în ...............................................................................................................,
reprezentant legal al operatorului economic ................................................................,
având CUI ......................................, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile
aplicate faptei de fals în acte publice, că, la preselecția din data de …………………
pentru licitația publică de vânzare masă lemnoasă pe picior organizată de Primăria
comunei Mălini, operatorul economic pe care îl reprezint îndeplineşte condiţiile pentru
înscrierea la licitaţie de masă lemnoasă şi îmi asum şi semnez următoarele declaraţii:
1. Declar că operatorul economic pe care îl reprezint nu are datorii restante faţă
de Comuna Mălini.
2. Declar că operatorul economic pe care îl reprezint:
□ nu este membru al niciunui grup de operatori economici;
□ este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: . . . . . . . . .
3. a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl
reprezint are anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere
completată la zi.
b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat
în prestări servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă pe picior de ..............
mc, dar care până în prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru
lucrări de exploatări forestiere, după cum urmează:
b1) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/
ocolul silvic de stat înfiinţat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat" ........................................., volumul de ................... mc;
b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică ............................,
volumul de ................... mc.
Data completării:......................................
Reprezentant legal

Operator economic ......................................
(denumirea, semnătura autorizată, stampila)
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Operator economic_________________________________
Formular nr. 3
FORMULAR DE OFERTĂ*
1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ________________________
prin reprezentant legal __________________________________ ne oferim că, în
conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţie, să cumpărăm
cantitatea de ______ mc masă lemnoasă pe picior aferentă lotului / grupajului ______,
cu prețul de:
Detaliere preț:

Nr.
crt
.

Partida/
LOT /
Grupaj

Volum
brut
(mc)

Preț de
pornire
lei / mc

Valoare
pornire
cf. listei
(lei)

Garanţia
de
participare
(lei)

Preț
oferit
lei/mc

Valoare
oferită
(lei)

1.
2.
3.

TOTAL
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durata de
______________________zile, respectiv până la data de______________
(durata în litere şi în cifre)
(ziua/luna/anul)
şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea şi semnarea contractului de vânzare - cumpărare aceasta
ofertă dacă va fi considerată câștigătoare, va constitui un contract angajat între noi.
OFERTANT,
___________________________________
Semnătura,

Data,

*(formularul va fi completat și depus în plic)
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Anexa nr. 6
la caietului de sarcini

MODELUL – CONȚINUT – CADRU
AL CONTRACTULUI DE VÂNZARE
A MASEI LEMNOASE PE PICIOR
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CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
MASĂ LEMNOASĂ “ PE PICIOR “
Nr. _______ din ______________
CAP.I. PĂRŢI CONTRACTANTE
1. COMUNA MALINI cu sediul in localitatea Malini, str. Principala nr.979, comuna
Malini , judeţul Suceava, cod poştal 727350, telefon/fax 0230537305/0230543561 cod
fiscal 6526587 cont RO94TREZ59321300250XXXXX deschis la Trezoreria
Municipiului Fălticeni, reprezentat legal prin NISTOR Petru – PRIMAR, în calitate
de vânzător şi
2. _________________________________________________, cu sediul în
___________________________, strada ____________________, numărul ______,
judeţul _________________, cont virament _________________________ deschis la
Trezoreria ____________________, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
_____________, cod fiscal _______________, reprezentată prin ________________
în calitate de cumpărător, au încheiat următorul contract.
CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie vânzarea - cumpărarea de masă lemnoasă "pe
picior" producția anului 2021, astfel:
Nr.
crt
.
1.

Partida/
LOT / Grupaj

Volum brut
(mc)

Valoare ofertată
(lei)

2.
3.
TOTAL
Volumul brut de ________ mc a fost adjudecat de cumpărător în cadrul licitației
publice din data de _____________.
Odată cu semnarea prezentului contract cumpărătorul nu mai poate formula
obiecțiuni privitoare la cantitatea și calitatea masei lemnoase înscrisă în APV-uri.
CAP.III.VALOAREA MASEI LEMNOASE
3. Valoarea masei lemnoase este de _____________ lei, fiind înscrisă în
procesul verbal de licitație nr. _______ / ______________
4. Prețul adjudecat nu cuprinde TVA.
5. Acest preţ nu poate fi modificat.
6. Valoarea totală a contractului este de ______________ lei.
CAP.IV. TERMENE SI CONDIŢII DE EXPLOATARE ŞI TRANSPORT
7. Termenele de exploatare sunt cele prevăzute în Autorizația de exploatare, orice
depășire a acestuia fiind interzisă.
Eșalonarea la exploatare a masei lemnoase face parte integrantă din prezentul
contract. Prezentul contract produce efecte juridice până la stingerea tuturor
obligaţiilor părţilor. Contractul poate fi prelungit în situaţii de forţă majoră, așa cum
sunt prezentate la punctul 54, de calamităţi naturale şi fenomene climatice care
împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în
condiţiile reglementărilor în vigoare.
8. Condiţiile de exploatare şi transport sunt cele cuprinse în caietul de sarcini fiind
condiționate de îndeplinirea obligaţiilor de către cumpărător.
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CAP.V. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ
9. Facturarea masei lemnoase se face eșalonat pentru cantităţile ce urmează a
se exploata imediat de către cumpărător.
10. Valoarea garanţiei de contractare depuse cu ocazia licitaţiei în cuantum de
5% din prețul de pornire la licitaţie, rămâne la dispoziția vânzătorului până la preluarea
și încasarea integral a contravalorii masei lemnoase pentru întreg grupajul, conform
graficului de eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate, stabilită de
comun acord cu vânzătorul.
11. În cazul în care se încheie acte adiționale la contract, prin care se prelungește
durata acestuia, în condițiile prevederilor legale, se va prelungi în mod corespunzător
și perioada de valabilitate a garanției de contractare.
12. Instrumentele de plată agreate de către furnizor sunt: în numerar și ordin de
plată vizat de bancă. Utilizarea unuia sau mai multor instrumente de plată se face de
comun acord între părţi.
13. Predarea masei lemnoase spre exploatare se face, numai după efectuarea
plăţii contravalorii acesteia; Exploatarea masei lemnoase se face de către cumpărător
în cadrul termenelor de exploatare prevăzute, pentru cantităţile stabilite de comun
acord cu vânzătorul.
CAP.VI. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
14. Să predea masa lemnoasă spre exploatare, numai după efectuarea plăţii
contravalorii acesteia.
15. Să emită facturile în termen conform eșalonărilor prevăzute în prezentul
contract, cu aplicare corespunzătoare a capitolului V, punctul 9.
16. Să asigure predarea masei lemnoase, pe bază de proces verbal gestionarului
împuternicit în scris de cumpărător. Predarea masei lemnoase spre exploatare se
face în prezenţa delegatului împuternicit al cumpărătorului, la data, ora şi locul stabilit
de către vânzător.
17. Să asigure condițiile de acces la masa lemnoasă contractată pe drumurile
auto forestiere aflate în administrare, să delimiteze pe teren platformele primare şi
instalaţiile de colectare stabilite în tehnologia de exploatare.
18. Să se prezinte pentru reprimirea parchetelor la data expirării termenului de
exploatare prevăzut în autorizaţie.
CAP.VII. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
19. Să îşi însușească şi să preia toate documentele aferente prezentului contract,
să aducă la cunoştinţa vânzătorului orice modificare cu privire la organizarea sa (sediu
social, puncte de lucru, asociați, administrator, ş.a.).
20. Să se prezinte pentru ridicarea autorizației de exploatare înainte de termenul
prevăzut în eșalonare prin reprezentant împuternicit în scris şi pentru predarea
efectivă în teren, pe bază de proces-verbal.
21. (1) Să exploateze şi să curețe de resturi suprafeţele exploatate, la rând, pentru
toate speciile forestiere. Nu se acceptă renunțarea la exploatare pentru nici un motiv.
(2) Să plătească toate facturile emise până la data scadenței, dar nu mai târziu de
termenul final de exploatare.
22. Să prezinte vânzătorului, la data eliberării autorizației de exploatare,
împuternicire scrisă cu numele gestionarului căruia i se va preda parchetul spre
exploatare.
23. Să se prezinte la predarea - primirea parchetului, la termenul din eșalonare,
stabilit în autorizaţia de exploatare. Exploatarea în afara parchetului este interzisă,
orice depășire fiind considerată tăiere ilegală şi/sau sustragere de material lemnos şi
va fi sancționată conform legii.
24. Să-şi asigure instalaţiile de scos - apropiat necesare exploatării masei
lemnoase contractate în baza documentaţiei aprobate de furnizor, anticipat predării
masei lemnoase.
25/28

25. Să execute lucrările de exploatare şi de transport a întregii cantităţi de masă
lemnoasă valorificabilă şi curățirea parchetului în termenele stabilite, cu respectarea
tehnologiilor şi regulilor silvice de exploatare, a reglementarilor legale şi a caietului de
sarcini.
26. Să emită documentele de plată şi să facă dovada plaților la termenele
scadente.
27. Cumpărătorul nu va putea ceda în vederea exploatării masa lemnoasă ce face
obiectul prezentului contract altor agenţi economici, ori persoane fizice, fiind interzis
accesul în parchet al terțelor persoane. Toate faptele ilegale identificate pe suprafaţa
parchetului rămân în sarcina cumpărătorului până la reprimire.
28. Cumpărătorul îşi asumă întreaga răspundere privind gestionarea legală a
masei lemnoase, a transportului, a prelucrării primare şi valorificării tuturor
sortimentelor rezultate în urma exploatării acesteia, potrivit destinației stabilite prin
lege.
29. Nu este permisă depozitarea materialului lemnos în albiile văilor şi în afara
platformei primare; cumpărătorul se obligă să asigure curățirea acestora pe toata
durata exploatării, reprimirea parchetului facându-se numai după curățirea tuturor
suprafeţelor din raza de activitate.
30. Să înștiințeze în scris vânzătorul asupra producerii unor calamităţi care
determină modificarea termenelor contractuale în cel mult cinci zile de la producerea
acestora, întocmindu-se documente doveditoare, însușite de ambele părţi. La
încetarea forței majore se va încheia de asemenea un proces verbal constatator.
31. Respectarea normelor privind protecţia muncii, protecţia mediului, prevenirea
şi stingerea incendiilor, precum şi a altor norme prevăzute de legislaţia în vigoare,
inclusiv săvârșirea unor delicte pe întreaga suprafaţă a parchetului, pe tot timpul
exploatării şi transportului masei lemnoase ce face obiectul acestui contract rămân
exclusiv în sarcina cumpărătorului, acesta fiind obligat să participe cu toate forțele
disponibile pentru înlăturarea oricărui caz deosebit.
32. Să participe la reprimirea parchetului la data expirării termenului de exploatare
prevăzut în autorizaţie. În cazul neprezentării, procesul-verbal de reprimire sau orice
alte acte întocmite cu această ocazie se vor încheia în lipsă şi i se vor comunica în
termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora.
33. (1) Cumpărătorul se obligă să respecte normele tehnice în vigoare privind
securitatea și sănătatea în muncă.
(2) Cumpărătorul este responsabil pentru orice accident de muncă înregistrat pe
perioada de derulare al prezentului contract .
CAP.VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
34. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligaţiilor
prevăzute în prezentul contract, părţile datorează următoarele daune şi penalităţi:
A. ÎN SARCINA VÂNZĂTORULUI
35. Nepredarea din vina sa în termen a masei lemnoase contractate, atrage
aplicarea de penalităţi în procent de 0.01% / zi din valoarea de adjudecare a masei
lemnoase ce face obiectul prezentului contract.
B. ÎN SARCINA CUMPĂRĂTORULUI
36. Neachitarea anticipată a volumului de masă lemnoasă facturat interzice
eliberarea autorizației de exploatare, cumpărătorul suportând consecințele ce decurg
din aceasta.
37. În cazul în care cumpărătorul înregistrează, din vina sa întârzieri mai mari de
30 zile în exploatarea masei lemnoase în conformitate cu termenele de exploatare şi
eșalonare prevăzute în prezentul contract, vânzătorul poate rezilia unilateral
contractul. În acest caz cumpărătorul pierde orice drept asupra masei lemnoase
contractate precum şi asupra garanţia de contractare.
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38. În cazul neîncasării facturilor până la data scadenței (30 de zile), vânzătorul
poate percepe dobânzi penalizatoare pentru întârzierile la plată în cuantum de 0,01% /
zi întârziere, calculate de la data scadenței facturilor până la încasarea în totalitate a
debitului.
39. Pentru întârzierea exploatării masei lemnoase peste termenul prevăzut în
autorizaţia de exploatare se aplică penalităţi ce se vor calcula la valoarea masei
lemnoase din parchet la prețul adjudecat, volum stabilit prin actul de constatare
încheiat la expirarea termenelor de exploatare, în procent de 0.01% / zi, calculate
până la reprimirea parchetului.
40. Administratorul cumpărătorului şi asociaţii răspund în solidar cu societatea cu
care se încheie prezentul contract în condiţiile legii.
CAP.IX. CLAUZE SPECIALE
41. Nu se percep penalităţi în cazuri de forţă majoră cum ar fi: calamităţi naturale,
în cazul apariţiei produselor accidentale, a calamitării drumurilor auto forestiere sau în
alte situaţii deosebite, stabilite de comun acord în scris.
42. Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Silvic, Codului Civil,
Codului Comercial, Codul de Procedura Civilă şi a altor acte normative în vigoare pe
perioada derulării contractului.
43. Forţa majoră aşa cum este definită de legea română, reprezintă toate
evenimentele şi/sau situaţiile care sunt imprevizibil de neînlăturat şi care apar după
încheierea contractului, împiedicând sau întârziind, total sau parțial, îndeplinirea
obligaţiilor contractuale: calamităţi naturale, cauze beligerante, măsuri restrictive luate
de conducerea statului. Partea care invocă forţa majoră este obligată să comunice în
termen de maxim 5 zile celeilalte părţi apariția forței majore şi să prezinte
documentele doveditoare. Totodată este obligată sa anunţe încetarea forței majore în
acelaşi termen.
44. Prezentul contract poate fi reziliat de comun acord. Rezilierea unilaterală de
către vânzător este posibilă, pentru nerespectarea clauzelor de către cumpărător, cu
aplicarea corespunzătoare a Cap. VIII lit. B. În aceste condiţii, rezilierea operează prin
simpla notificare.
45. Responsabil de derularea contractului, din partea vânzătorului, se numește
responsabilul de fond forestier.
46. Riscul contractului se transferă către cumpărător la momentul predării
parchetelor spre exploatare.
CAP.X. LITIGII
47. Neînțelegerile dintre părţi, privitoare la executarea şi derularea contractului, se
vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile se vor soluționa de către instanțele
judecătoreşti.
CAP.XI. DISPOZIŢII FINALE
48. Contractul are valabilitate până la onorarea de către cumpărător a tuturor
obligaţiilor contractuale (exploatarea şi transportul întregului volum contractat conform
eșalonării, plata aferentă a acestuia şi recuperarea tuturor prejudiciilor, penalităților şi
daunelor produse pe parcursul derulării contractului).
49. Actele adiționale la contract vor completa prevederile existente încheindu-se
în acelaşi număr de exemplare.
50. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul părţilor.
61. Prezentul contract s-a întocmit la sediul vânzătorului, în doua exemplare, câte
un exemplar pentru fiecare parte .

VÂNZĂTOR,
COMUNA MĂLINI.

CUMPĂRĂTOR,
_____________________

Primar,
NISTOR PETRU

Administrator,
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________________
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