
Anexa nr. 2  la HCL Șaru Dornei nr. 31/ 29 septembrie 2021.
                                        

Caiet de sarcini
     pentru licitaţia publica cu strigare, cu preselectie, 

de   masa lemnoasa pe picior din data de 1  5 octombrie   2021  

      Art. 1. Organizatorul licitaţiei:  UAT Comuna Șaru Dornei cu sediul în satul Neagra Șarului,
comuna  Șaru  Dornei,  nr.  138A,  județul  Suceava,   tel.  0230  574463,  fax.  0230  574558,   e-mail:
primaria@saru-dornei.ro  ,    impozite.taxe@saru-dornei.ro
      Obiectul licitaţiei:   masa lemnoasa pe picior, cu un volum brut de  2210,50 mc, provenita din
fondul  forestier  proprietate  publică  a  Comunei  Şaru  Dornei,  administrat  prin  Ocolul  Silvic  Vatra
Dornei, cantoane silvice  Rusca I, Gheorghiteni, Dealu Negru  (din partizile 16233, 16237, 16222,
16236, 16230, 16240), după cum urmează:

Nr. 
crt.

Nr.
partida

Ocol
Silvic

U
P

u.a.

Natura
produsului/

Natura
taierii

Canton
silvic

Volum
brut 

 -mc -

Pret
pornire
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-lei/mc-

Pas  de
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-lei/mc

Garanție
de

contracta
re   -lei-

1 16233 I 68B
Secundare/

Rărituri
Rusca I 7,58 85,00 4,00 32,22

 2 16237 I 82,83A
Secundare/

Rărituri
Gheorghiteni 989,6 55,00 3,00 2721,40

3 16222 I
42B,43C
.D.I

Secundare/
Rărituri

Dealu Negru 57,39 74,00 4,00 212,34

4 16236 I 70C
Secundare/

Rărituri
Gheorghiteni 173,08 78,00 4,00 675,01

5 16230 I 69B
Secundare/

Rărituri
Rusca I 709,78 76,00 4,00 2697,16

6 16240 I
63B,D,6
4A,65B,I

Accidentale
I

Rusca I 273,07 109,00 5,00 1488,23

TOTAL 2210,50 7826,36

Art. 2. Licitaţia se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare,  şi se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Şaru Dornei, în
data de  15 octombrie 2021, ora 11.00.

Art. 3. Preselecţia  va avea loc în data de  11 octombrie 2021, ora 15.00, la sediul Primăriei
Comunei Şaru Dornei.

Art. 4.  Pentru participare la licitaţie, solicitantul agent economic trebuie să depună, anterior
preselecţiei,  respectiv  până  la  data  și  ora-limită  de  11  octombrie  2021,  ora  12.00 o  cerere  de
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înscriere la licitaţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini, care se
înregistrează în  registrul de corespondenţă al  organizatorului licitaţiei  şi  la  care trebuie să anexeze
următoarele documente în original sau după caz, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul
de către reprezentantul operatorului economic: 

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după
caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini- copie conformă cu
originalul; 

b) certificatul constatator privind operatorul economic eliberat de oficiul registrul comerţului în
original  sau  prin  serviciul  online  Info  Cert,  cu  cel  mult  30  zile  calendaristice  înainte  de  data
preselecţiei- original sau copie conformă cu originalul; 

c)  declaraţia  pe  propria  răspundere  a  reprezentantului   operatorului  economic/grupului  de
operatori economici, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul caiet de sarcini-
original; 
          d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră ai operatorului economic, valabil,
anexa acestuia completată la zi,   în copie conformă cu originalul; 
         e) cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestați în activitatea
de  exploatare  forestieră,  completat  la  zi,  numai  pentru  valorificarea  masei  lemnoase,  în  copie
conformă cu originalul; 

 Documentele prevăzute mai sus se depun la registratura organizatorului licitației  până la data
și ora-limită de 11 octombrie 2021, ora 12.00,  personal, sau se transmit prin posta/curier sau prin
mijloace electronice (în format *pdf., semnate cu semnătura electronică calificată, la adresa de e-mail:
impozite.taxe@saru-dornei.ro ).

 Art. 5.  Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte
admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie, cu respectarea prevederilor legale. 

  Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie a solicitantului care se află cel puţin în
una dintre următoarele situaţii: 

a)  nu  a  depus  toate  documentele  prevăzute  la  art.  4  până  la  data  și  ora  prevăzute  sau
documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt depuse în original sau, după caz, certificate pentru
conformitate cu originalul; 

b) are datorii restante faţă de faţă de Ocolul Silvic Vatra Dornei, care asigură administrarea
fondului forestier, și faţă de organizatorul licitaţiei – proprietarul masei lemnoase;

c) se afla în una din procedurile prevăzute de legea insolvenței;
         d) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, cu modificările
ulterioare, republicată; constatarea nerealizarii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea
nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul
direcţiei/direcţiei generale care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură, ce se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură;
          e) a depășit procentul  prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, cu modificările
ulterioare, republicată; constatarea depășirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr.
46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul
direcţiei/direcţiei generale care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură, ce se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură;

f)  a avut contracte reziliate, în ultimele 3 luni, din culpa sa sau în alte condiții decât forța
majoră,  respectiv  nu  a  încheiat  din  culpa  sa  contracte  dacă  și-a  adjudecat  masă  lemnoasă  pe
picior/materiale lemnoase fasonate prin licitații.

g) la data preselecției are acumulate cel puțin 25 de puncte de penalizare conform prevederilor
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legii 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.
Operatorii  economici/Grupurile  de  operatori  economici  nu  participă  la  şedinţa  comisiei  de

preselecţie. 
 La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal care se înregistrează în

registrul  de  corespondență  al  organizatorului  în  care  se  consemnează:  data  şi  locul  desfăşurării
preselecţiei,  membrii  comisiei  de  preselecţie  prezenţi,  solicitanţii  care  s-au  înscris  în  vederea
participării la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitație și solicitanții respinși să participe la
licitație și motivul respingerii lor.

 Procesul-verbal al comisiei de preselecție se afișează la sediul organizatorului și pe site-urile
unde a fost publicat anunțul de licitație.

Art. 6. Operatorul economic care consideră că din motive neîntemeiate nu a fost admis să
participe  la  licitație  poate  formula  contestație,  în  scris,  în  termen de  24  de  ore  de la  data  afișării
rezultatului  preselecției,  conducătorului  organizatorului  licitației.  Acesta  este  obligat  să  soluționeze
contestația prin decizie motivată în aceeași zi sau în ziua următoare.

Art.7. Operatorul economic/Grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie
trebuie  să  achite,  anterior  începerii  şedinţei  de  licitaţie,  în  contul  organizatorului,  cod  IBAN
RO08TREZ5975006XXX000051, deschis la Trezoreria municipiului Vatra Dornei prin instrumente
bancare legale decontabile sau în numerar la casieria organizatorului,  o garanţie de contractare în
cuantum de  5%  din  valoarea  de  pornire  la  licitaţie,  pentru  cantitatea  de  masă  lemnoasă  pe  care
intenţionează să o cumpere. Garanția de contractare se va achita pentru toata cantitatea de materiale
lemnoase pe care operatorul economic intenționează să o cumpere.

De  asemenea,  anterior  începerii  ședinței  de  licitație  se  achită  un  tarif  de  participare  la
licitaţie  de  100  lei,  în  numerar  la  casieria  organizatorului  sau  în  contul  cod  IBAN
RO44TREZ59721160203XXXXX,  deschis la Trezoreria municipiului Vatra Dornei. 

Documentul privind constituirea garanţiei de contractare cât și cel privind constituirea
tarifului  de  participare  se  transmit  prin  posta  electronica,  în  atenția  comisiei  de  licitaţie,  cu
minimum două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.

Garanţia de contractare se reține până la data procesului-verbal de predare-primire a masei
lemnoase spre exploatare. În situația în care cuantumul garanției de contractare constituită este mai
mare decât cuantumul  garanției pentru masa lemnoasă adjudecată, diferența până la garanția constituită
se restituie, la cererea operatorului economic, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
              Garanţia de contractare nerestituită, poate constitui garanţie pentru participarea la o licitaţie
ulterioară,  organizată  în  condiţiile  prezentului  regulament,  numai  cu  acordul  scris  al  operatorului
economic. 
          Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic/grupului de operatori  economici
care  a  adjudecat  masa  lemnoasă  în  următoarele  situaţii:  nu  s-a  încheiat  contractul  de  vânzare-
cumpărare,  în  condiţiile  legii,  din  vina  exclusivă  a  operatorului  economic/grupului  de  operatori
economici; lemnul fasonat nu a fost livrat conform graficului, din culpa operatorului economic. În acest
caz, garanția de contractare se face venit al organizatorului licitaţiei.      
           Art. 8.  Şedinţa de licitaţie este deschisă de preşedintele comisiei, care prezintă componenţa
acesteia, membrii prezenţi,  tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a a licitaţiei şi toate informaţiile
necesare desfăşurării licitaţiei. Se anunţă operatorii economici care au depus garanţii de contractare şi
au  achitat  tariful  de  participare  la  licitaţie.  Operatorii  economici  care  nu au depus  garanţii  de
contractare sau nu au achitat tariful de participare la licitaţie nu sunt admişi la licitaţie.

 Preşedintele  comisiei  de  licitaţie  anunţă  conform listei,  partida  care  urmează  a  fi  licitata,
precum şi preţul de începere a licitaţiei şi pasul de licitare. 
           Pentru fiecare partidă licitația începe de la prețul de pornire; opțiunea pentru prețul de pornire
este  oferta,  iar  urmatoarele  strigări  ale  altor  participanți  se  considera  licitări.  Reprezentanţii
împuterniciţi ai operatorilor economici înscrişi pentru partida respectiva, vor începe să ofere minim



câte un pas de licitare, până la adjudecare. 
 Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după trei strigări succesive

ale preşedintelui comisiei de licitaţie. 
            Masa lemnoasa rămasa neadjudecata după încheierea licitaţiei nu se va putea adjudeca prin
negociere. 
           Art. 9. După terminarea şedinţei de licitaţie se întocmeşte un proces-verbal privind desfăşurarea
licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei,
modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei,
solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, ofertanţii pentru fiecare partida şi
reprezentanţii  oficiali  ai  acestora,  preţul  de  pornire  a  licitaţiei,  ultima  ofertă  făcută,  câştigătorul
licitaţiei,  termenul  de  încheiere  a  contractelor  de  vânzare-cumpărare,  observaţii  cu  privire  la
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi
membrii  comisiei  de  licitaţie  prezenţi.  După  încheierea  şedinţei  de  licitaţie,  operatorii  economici
ofertanţi prezenţi au obligaţia să semneze procesul-verbal de licitaţie. 
       Art. 10.  În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării efective operatorul
economic/grupul  de operatori  economici  adjudecatar  constată  că masa lemnoasă  nu corespunde ca
volum sau/şi calitate prevederilor actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, în
termen de 5 zile, pe organizatorul licitaţiei. 
          Art. 11. Contestarea prevederilor actului de punere în valoare îl obligă pe organizatorul licitaţiei
la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa
contestatarului. 
       În acest caz, termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare-
cumpărare a materialelor lemnoase se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii contestaţiei şi data
primirii  răspunsului  de  către  contestatar;  termenul  primirii  răspunsului  este  de  10  zile  de  la  data
depunerii contestaţiei. 
          În situaţia în care conducătorul organizatorului licitaţiei concluzionează că se confirmă aspectele
contestate va proceda la anularea adjudecării, restituirea garanţiei de contractare şi oferirea materialelor
lemnoase la o nouă licitaţie sau, după caz, la remedierea în condiţiile legii a deficienţelor semnalate. 
       Art. 12.  Încheierea  contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase  adjudecate prin
licitaţie, are loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei, la sediul Ocolului silvic
Vatra Dornei. Este interzisă cesionarea contractelor de vânzare a masei lemnoase de către operatorii
economici/grupurile de operatori economici adjudecatari ai licitaţiei.
                Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase  adjudecate în termenul
maxim  de  10  zile  lucrătoare,  din  culpa  exclusivă  a  operatorului  economic/grupului  de  operatori
economici  adjudecatar,  atrage  anularea  adjudecării   şi  pierderea  garanţiei  de  contractare  aferente,
precum și a dreptului de participare la licitație/negociere pentru o perioada de 6 luni de la data rezilierii.
            Art. 13. Contravaloarea masei lemnoase  care face obiectul unui contract de vânzare-cumpărare
se achită de către cumpărător, pe postațe, înainte de predarea acestora spre exploatare, în baza facturilor
emise de Ocolul Silvic Vatra Dornei, conform graficului de eșalonare stabilit de comun acord între
vânzător, cumpărător și administratorul fondului forestier .
             Art. 14. Prin forţă majoră se înţeleg evenimentele exterioare, imprevizibile şi de neînlăturat,
care  apar  după  încheierea  contractului,  împiedicând  sau  întârziind  total  sau  parţial  îndeplinirea
obligaţiilor  contractuale  (ploi,  căderi  abundente  de precipitaţii,  zăpadă,  greve  sau  alte  conflicte  de
muncă, incendii, alunecări de teren, etc) .                  

  Art.  15.  Transportul materialelor  lemnoase se face cu respectarea prevederilor  “Normelor
referitoare la proveniența, circulația si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de
depozitare a materialelor lemnoase si al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995 / 2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20
octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse



din lemn” aprobate prin H.G. 470/2014, cu modificările si completările ulterioare si legii 171 / 2010 cu
modificările ulterioare.

 Art. 16. 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  OM  nr.  1540/2011  pentru  aprobarea  Instrucțiunilor  privind  termenele,  modalitățile  si
perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările
ulterioare. 
                   Curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios -
se face concomitent cu exploatarea masei lemnoase de către titularii autorizațiilor de exploatare.
               Art. 17. Operatorii economici care exploatează masa lemnoasă au obligaţia:
a) să respecte tehnologia de exploatare stabilită de comun acord cu emitentul autorizaţiei; 
b)  să  respecte  tehnologia  de  exploatare  bazată  pe  funicular  asumată  prin  participarea  la
licitația/negocierea  masei  lemnoase  pe  picior  în  urma  căreia  a  adjudecat  partida/partizile
prevăzută/prevăzute a  se  exploata  prin această  tehnologie  a  căror  preț  de  pornire  a  fost  la  nivelul
prețului de apv; 
c)  să  introducă  în  raza  parchetului  gama de utilaje  adecvate tehnologiei  de  exploatare  stabilită  de
comun acord cu emitentul autorizaţiei; 
d) să folosească pe fluxul tehnologic,  personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se
execută; 
e)  orice  eveniment  în  activitatea  de  exploatare  (accidente,  incendii,  etc.)  cade  în  sarcina
cumpărătorului.   
              Art. 18.  Este obligatorie respectarea regulilor privind securitatea şi sănătatea în muncă, 
prevenirea și stingerea incendiilor și protecţia mediului astfel cum sunt  menționate in legile în vigoare

  Art.  19.  Primaria  comunei  Șaru  Dornei prelucrează  în  condiții  de  siguranță  și  numai  în
scopurile  specificate  datele  cu  caracter  personal  în  conformitate  cu  legislaţia  naţională  (Legea  nr.
506/2004, Legea nr. 102/2005, Legea nr. 129/2018, Legea nr. 190/2018) şi europeană (Regulamentul
(UE) 2016/679, Directiva 2002/58/CE) în vigoare. 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016,  „date cu caracter personal”  înseamnă orice
informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică
identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un
element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator
online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale, iar prin „prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de
operațiuni  efectuate  asupra  datelor  cu  caracter  personal  sau  asupra  seturilor  de  date  cu  caracter
personal,  cu  sau  fără  utilizarea  de  mijloace  automatizate,  cum  ar  fi:  colectarea,  înregistrarea,
organizarea,  structurarea,  stocarea,  adaptarea  sau  modificarea,  extragerea,  consultarea,  utilizarea,
divulgarea  prin  transmiterea,  diseminarea  sau  punerea  la  dispoziție  în  orice  mod,  alinierea  sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
Tipul datelor prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon,
C.N.P., seria și numărul actului de identitate etc. Scopul pentru care se realizează prelucrarea de date cu
caracter personal este încrierea la licitaţiile/negocierele de masă lemnoasă. 
Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Primaria comunei Șaru Dornei și vor fi
dezvăluite dacă situația o va impune autorităților statului, iar termenul de stocare al datelor este cel
necesar atingerii scopurilor sau pentru perioade determinate de către o obligație legală.

Art. 20. Odată cu primirea prezentului caiet de sarcini agentul economic confirmă că a luat la
cunoştinţă  de  obligaţiile  ce-i  revin.  Se  recomandă  operatorilor  economici/grupurilor  de  operatori
economici care se vor înscrie  la licitaţie  să utilizeze formularele documentelor anexate prezentului
Caiet de sarcini.



 LEGISLAȚIA APLICABILĂ 

− 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 de Guvern nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812/13.10.2017; 
− Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 162/16.03.2009; 
−  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 informatițiilor
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; 
− Ordinul 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  insolvenţei  şi  de  insolvenţă,  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
protecția 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 autorizaţiei  de mediu  emis de
Ministerul  Mediului  şi  Dezvoltării  Durabile,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  publicat  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808/27.11.2007; 
− Ordinul nr. 1298/2011 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea
I, nr. 316/09.05.2011 
−  Legea nr. 319/2006  a securităţii şi sănătaţii 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; 
− Legea nr. 265/20,12,2017 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe
picior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/09.01.2015; 
− 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  vegetaţiei  forestiere  din  păduri  şi  din  afara  acestora,  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.  766/2018  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  depăşirii  posibilităţii/posibilităţii  anuale  în  vederea
recoltării produselor accidentale I 
−  Ordinul nr. 767/2018  privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare şi casare a actelor de
punere  în  valoare  pentru  masa  lemnoasă  provenită  din  fondul  forestier  naţional  şi  din  vegetaţia
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 vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional 
−  Ordinul  nr.  1106/2018  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 
−  Ordinul nr.  1165/2018  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
piscicultură nr. 837/2014 
− Ordinul nr. 83/2019 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite
pentru anul 2019, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22
alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice 
−  Ordinul  nr.  1084/2018  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  referitoare  la  criteriile  şi
modalităţile privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia
forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale 
− 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.  1650/31.10.2000  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; 
−  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; 



Anexa nr. 1
Denumirea agentului economic ..........................................................................................
Sediul..................................................................................................................................             
Nr. ................ din .............................................................................................................                            

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIA
PUBLICĂ, CU STRIGARE, CU PRESELECȚIE

Operatorul  economic  /  Grupul  de  operatori

__________________________________________________,  cu  sediul  în  loc.

________________________,  Judeţul  _______________,  Strada______________________,  Nr.

________,  Bloc  _______,  Scara  ___,  Ap.  ______,  Cod  postal:_________,  Telefon  fix:

____________________,  Fax:  __________________,  Telefon  mobil:____________________,

CodIBAN:________________________________,  deschis  la  Banca

____________________________________________, înregistrat la Oficiul Registrul Comerţului cu

nr.  de ordine _________________________________,  C.U.Î.________________,  reprezentat legal

prin  _________________________________  BI/CI:seria  ___,  nr.  ____________,  în  calitate  de

______________________ 

solicităm înscrierea la licitaţia publica cu strigare, cu preselectie, de masa lemnoasa pe picior  din data

de 15 octombrie 2021, care va avea loc la sediul Primăriei Comunei Șaru Dornei cu sediul în satul

Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei, nr. 138A, județul Suceava.

Împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu Primaria comunei Șaru Dornei, pentru această licitatie pe

dl/dna _______________________________, legitimat(ă) cu BI/CI:seria ___, nr. ____________, 

Data ____________

                                                                REPREZENTANT LEGAL,
                                                                    (nume, prenume, semnatura )



                Anexa nr. 2

Denumirea agentului economic ..........................................................................................
Sediul..................................................................................................................................             
Nr. ................ din .............................................................................................................
                                                   

DECLARAŢIE 
pentru înscrierea la licitaţia publică cu strigare de  masa lemnoasa pe picior  

din data de   15 octombrie 2021

Subsemnatul,_______________________________,  CNP  _____________________,  cu

domiciliul în ___________________________________________, reprezentant legal al operatorului

economic/grupului  de  operatori  economici  __________________________________,  având  CUI

_______________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice,

că, la preselecţia din data de 11 octombrie 2021, pentru licitaţia publică de vânzare masa lemnoasă pe

picior  organizată  de  UAT  COMUNA SARU  DORNEI,  operatorul  economic/grupul  de  operatori

economici pe care îl reprezint îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei

lemnoase din fondul forestier proprietate publică şi îmi asum şi semnez următoarele declaraţii: 

1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. a) din

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii restante

faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Naţională a Pădurilor -

Romsilva,  Institutul  Naţional  de  Cercetare-Dezvoltare  în  Silvicultură  "Marin  Drăcea"  şi  Regia

Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - sau faţă de proprietarul și administratorul

fondului  forestier  proprietate  publică  a  unităţii  administrativ-teritoriale  UAT  COMUNA  SARU

DORNEI. 

2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. b) din

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint: 

□      nu este membru al niciunui grup de operatori economici; 

□  este  membru  în  grupul  de  operatori  economici  având  codul  fiscal:-

______________________________________ 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare) 



 3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. d) din

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare*

_____________________________________

* Se indică denumirea entităţii. 

a)  Declar  că  operatorul  economic/grupul  de  operatori  economici  pe  care  îl  reprezint  are  anexa la

certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi. 

b)  Declar  că  operatorul  economic  pe  care  îl  reprezint  are  adjudecat/contractat  în  prestări

servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de _____________mc, dar care până în prezent

nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere, după cum

urmează: 

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. 
             4. Declarație referitoare la situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat/procesat
din fiecare specie şi sortiment industrial de material lemnos de la începutul anului 2021

Declar  că  operatorul  economic/grupul  de  operatori  economici  pe  care  îl  reprezint  a
achiziţionat/procesat de începutul anului 2021 urmatoarele volume cumulate de lemn din speciile și
sortimentele cuprinse în tabelul de mai jos:

Specia Sortiment Volum achiziționat
cumulat în anul

2021
-mc-

Volum procesat
cumulat în anul 2021

-mc-

Data ____________

 REPREZENTANT LEGAL,
 (nume, prenume, semnatura)


