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                                                                 Anexa Nr.  1  la HCL Nr. 15/20.01.2023 

                                                                        

Caiet de sarcini 

Cu privire la pregatirea si organizarea licitaţei pentru vânzarea de masă 

lemnoasă „pe picior” productia anului 2023 de către primăria Comunei 

Pojorâta din data de 14.02.2023, ora 12.00 

 

Capitolul 1: Organizarea licitației 

 Art. 1 Obiectul licitaţiei: masa lemnoasă în faza „pe picior” din posibilitatea anului 2023, 

conform anexei nr. 1 la prezentul caiet de sarcini – Lista de partizi pentru licitatie -. 

Art. 2 Licitaţia se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat H.G. 715/2017, va fi licitatie în plic 

închis şi se va desfăşura la sediul Primăriei Comunei Pojorâta, în data de 14.02.2023, începând cu 

ora 1200. 

Art. 3 Pentru admiterea la licitatie a operatorilor economici se organizeaza sedinta de  

preselecţie in data de 10.02.2023 ora 1200, la sediul Primăriei Comunei Pojorâta iar documentația 

de înscriere se depune conform anunțului – anexei nr. 2 la prezentul caiet de sarcini -  până pe 

data de 10.02.2023, la ora 1000. 

Art. 4 (1) Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să depună, anterior datei 

preselecţiei, plicul exterior pe care se va indica ’’documente de calificare’’ pentru licitația publică 

cu plic închis din data de   14.02.2023, ora 12.00, privind vânzarea de masă lemnoasă pe picior, 

pentru partida 287 de 562,36mc si partida 302 de 375,58mc si un plic . Plicul va conține 

următoarele documente: 

        *   Cererea de înscriere la licitaţie, (se va atașa plicului), care se înregistrează în registrul de 

corespondenţă al organizatorului licitaţiei şi la care trebuie să anexeze următoarele documente, în 

copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal  al operatorului 

economic/grupului de operatori economici: 

a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici; 

b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la 

Oficiul Registrul Comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul 

operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini; 

c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, 

eliberat de Oficiul Registrul Comerţului prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30 zile 

calendaristice înainte de data preselecţiei;  
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d) declaraţia pe propria răspundere a  reprezentantului legal al operatorului 

economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorul 

fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau faţă de proprietar; 

e) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului 

economic/grupului de operatori economici valabil şi cu anexa acestuia completată la zi sau 

documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul 

operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini; 

f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic 

privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 

1 lit. e) din HG 715/2017; 

g) Certificat de atestare fiscală (de la bugetul local – de la Primaria din localitatea în care își 

au sediu şi de la Administraţia Finanţelor Publice), original sau copie legalizată; poate fi depusă și 

copie xerox cu prezentarea originalului (fără datorii);  

 

          *   Oferta financiară se va depune la registratura Primăriei Pojorâta, într-un plic închis, 

până la data de 14.02.2023, ora 11.00, cu mentiunea ‘’OFERTA FINANCIARA’’. 

(2) Documentele menţionate la alin. (1) se depun direct  la registratura organizatorului licitaţiei, 

conform prevederilor din anunţul de licitaţie.  

Art. 5 (1) Pentru admiterea la licitaţie fiecare ofertant va depune la organizator 

documentele solicitate la art.4 din prezentul caiet de sarcini precum si dovada platii anticipate a  

garanţiei reprezentând 5% din valoarea de începere a licitaţiei pentru masa lemnoasă pe care 

intenţionează să o adjudece, garanţie ce se va achita în numerar  la casieria Primăriei Comunei 

Pojorâta (numai pentru sumele mai mici sau egale cu 5000 RON) sau cu ordin de plată în contul  

RO 63TREZ5925006XXX000050- Comuna POJORÂTA, cod fiscal 4441425 deschis la Trezoreria 

Câmpulung Moldovenesc. La data licitaţiei garanţia trebuie să fie în contul vânzătorului. În cazul în 

care contravaloarea garanției nu intră în cont, agentul economic în cauză nu va mai fi primit la 

licitația în cauză. Garanţia se va desocoti la prima factură emisă de Primăria Comunei POJORÂTA 

pentru agentul economic care adjudecă masă lemnoasă. Pentru agenţii care nu au adjudecat masă 

lemnoasă, garanţia se restituie  ulterior în termen de cel mult 5 zile lucrătoare. 

(2) Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic/grupului de operatori 

economici în următoarele situaţii: 

a) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar 

valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se va utiliza pentru constituirea cauţiunii prevazută de art. 

66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, de minimum 5% din valoarea 

contractului /sau a garanţiei  de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase 

contractate; 

b) nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, în condiţiile legii,  din vina exclusivă a 

operatorului economic/grupului de operatori economici. 
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(3) Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se face venit 

al organizatorului licitaţiei. 

 Art. 6 (1) Tariful de participare la licitaţie va fi de 300 lei şi caietul de sarcini în sumă de 100 

lei, acesta se va achita la Primăria Comunei Pojorâta, sau în contul RO40TREZ59221340202XXXXX, 

Comuna POJORÂTA, cod fiscal 4441425 deschis la Trezoreria Câmpulung Moldovenesc. 

(2) Tariful de participare la licitaţie este stabilit pentru acoperirea cheltuielilor aferente 

organizării şi desfăşurării licitaţiei, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile 

informatice, publicitate şi protocol. 

Art. 7 (1) Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi 

întocmește un Proces Verbal cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 (2) Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie dacă solicitantul se află, cel 

puţin, în una din următoarele situaţii: 

a) nu a depus în termen documentele prevăzute la art. 4 alin. (1); 

b) nu a depus toate documentele prevăzute la  art. 4 alin. (1);  

c) are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate publică a 

unităţii administrativ-teritoriale sau  faţă de proprietar; 

d) nu are capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare şi anexei 

la acesta; 

e) se află într-una din procedurile prevazute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolventa, conform certificatului constatator eliberat de Oficiul 

Registrul Comerţului prin serviciul online Info Cert;  

f) are datorii la bugetul local unde își are sediul, la primăria Comunei Pojorâta și bugetul de 

stat. 

Art. 8 (1) La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se 

consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, 

solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la 

licitaţie, solicitanţii respinşi să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea preselecţiei.  

(2) Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul Primariei Comunei 

Pojorâta şi se comunică, la cerere, celor interesaţi. 

(3) Procesul-verbal de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al 

primariei Comunei Pojorâta și al Ocolului Silvic BAȘOTA. 

Art. 9 (1) Operatorilor economici/grupurilor de operatori economici admişi să participe la 

licitaţie, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase care urmează a fi 

licitată, li se pune  la dispoziţie documentaţia tehnică necesară, de către Ocolul Silvic BAȘOTA.  



4 

 

(2) În situaţia în care operatorii economici/grupurile de operatori economici admisi să 

participe la licitaţie solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul 

licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează un specialist din cadrul Ocolului silvic 

BAȘOTA în acest sens. 

               Art. 10 La licitaţie nu vor fi admişi agenţii economici ai căror acţionari deţin acţiuni la alte 

societăţi comerciale care au datorii la Primăria Comunei Pojorâta. 

Art. 11 (1) Este declarat adjudecatar, licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 

DESCHIDREA PLICURILOR, ce dețin valoarea licitată. 

(2) Dacă la licitaţie se prezintă un singur ofertant, partida nu se supune licitării şi nu se 

poate adjudeca prin respectiva licitaţie.  

 Art. 12 În condiţia în care agentul economic declarat câştigător la licitaţie nu se prezintă în 

termen de maxim 10 zile  lucrătoare de la data adjudecării pentru încheierea contractului, 

conform H.G. nr 715/2017, respectiv  28.02.2023, inclusiv, acesta pierde garanţia depusă cu ocazia 

înscrierii la licitaţie pentru masa lemnoasă  aferentă partizilor adjudecate și nu va mai putea 

participa la licitații de masă lemnoasă organizate de Primăria Comunei Pojorâta timp de un an de 

zile. Garanţia se pierde integral şi în cazul în care agentul economic câştigător încheie contractul, 

dar acesta se reziliază din motive imputabile acestuia sub sancțiunea de a nu fi primit la licitații 

timp de un an de zile de la data rezilierii.  

 Art. 13 Agentul economic câştigător care va încheia contractul de vânzare - cumpărare a 

masei lemnoase si va fi obligat să se prezinte la administratorul fondului forestier cu atestatul de 

exploatare in original si sa respecte termenii contractului privind autorizarea, preluarea 

parchetului, plata şi termenele de exploatare prevăzute în eşalonarea stabilită de comun acord şi 

va depune ocolului silvic, la data eliberării autorizaţiei de exploatare, împuternicire scrisă cu 

numele gestionarului căruia i se va preda parchetul spre exploatare. Exploatarea masei lemnoase 

se va face in anul 2023 fiind conditionata de plata masei lemnoase. 

 Art. 14 Agenţii economici participanţi la preselecţie sau licitaţie care se consideră că au fost 

respinşi din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile legale pot face 

contestaţie. Contestaţia se formulează în scris, în termen de 24 de ore de la comunicarea 

respingerii şi se adresează spre soluţionare organizatorului licitaţiei, conform H.G. nr. 715/2017. 

             Rezultatele preselecției se vor transmite pe e-mailul notat pe ‘’cererea de înscriere la 

preselecție’’, acesta se va nota complet și clar’’. Primăria nu răspunde pentru greșelile de 

ortografie ce se regăsesc în cerere. 

 Art. 15 Odată cu adjudecarea masei lemnoase prin licitaţie şi încheierea contractului de 

vânzare-cumpărare, beneficiarul nu mai poate formula obiecţiuni privitoare la cantitatea şi 

calitatea masei lemnoase înscrisă in APV. 

  Art. 16 Masa lemnoasă se eşalonează în anul 2022. Agenţii economici câştigători trebuie să 

achite masa lemnoasa aferentă partizilor anticipat, anterior emiterii autorizaţiei de exploatare, 

după cum urmează: 
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- Pentru partizile scoase la licitație, plata se va realiza eșalonat, pentru cantitatea minimă 

de 100mc. Plata se va realiza in maxim 15 zile de la primirea facturii fiscale. 

             Neachitarea masei lemnoase în termenele prevăzute duce la rezilierea contractului cu 

consecințele aferente.            

 Art. 17 Masa lemnoasă adjudecată de către agenţii economici va fi achitată  la comuna RO 

50TREZ592502205X201808, cod fiscal 33115600 în contul Primăriei Comunei Pojorâta, deschis la 

Trezoreria Câmpulung Moldovenesc. 

 Art.  16 Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, agentul economic 

confirmă că a luat la cunoştinţă de condiţiile licitaţiei şi de obligaţiile ce-i revin. Agentul economic 

va pune la dispoziție adresa de e – mail și telefon/fax ca mijloc de corespondență. 

 

Capitolul 2 Exploatarea masei lemnoase 

I. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE 

Art. 1. Exploatarea masei lemnoase poate începe numai după contractarea exploatării 

masei lemnoase, prin prestaţie de servicii, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predarea 

pe bază de proces verbal a parchetului. 

Art. 2. Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face pe baza actului 

de punere în valoare, autorizaţiei de exploatare întocmindu-se procesul verbal de predare-

primire a parchetului.  

Art. 3. În vederea protejării regenerării naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării 

degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, prestatorul este obligat să 

respecte: 

a) exploatarea masei lemnoase se va face pe postaţe delimitate pe teren de către 

delegatul ocolului silvic şi prestator în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic 

sau pe ua.-uri în cazul partizilor cu mai multe parcele;  

b) se vor doborî şi exploata numai arborii marcaţi aferenţi actului de punere în valoare şi 

care au fost predaţi pe teren cu ocazia predării –primirii parchetului; 

c) exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor; 

d) exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;  

e) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă; 

f) tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă; 

g) doborârea arborilor se va face în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau 

artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu 

producă  vătămări sau rupturi de  arbori nemarcaţi ;pe pantele cu înclinare  mai mare 

de 10 grade , această operaţiune se execută cu vârful arborilor la deal, ori pe curba de 

nivel. 
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h) tăierea arborilor se face căt mai de jos, astfel încât înălţimea cioatei, măsurate în partea 

din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia;  

i) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici 

dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă;  

j) lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros; 

k) se vor coji integral cioatele de molid şi pin şi se vor curela la celelalte specii de 

răşinoase; 

l) colectarea materialului lemnos se va face, numai pe traseele autorizate, materializate 

pe teren cu vopsea sau var la predarea parchetului; 

m) arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu 

împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;  

n) se interzice colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, 

precum şi atunci când solul este îmbibat cu apă pentru a se preveni degradarea 

traseelor; 

o) se vor scoate din parchet, la expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, 

întreaga masă lemnoasă comerciabilă (de la 2 cm grosime în sus) şi se vor strânge 

resturile de exploatare nevalorificabile (crăci şi vârfuri sub 2 cm grosime, zoburi, lemn 

putregăios..e.t.c.) în grămezi mici ce se aşează în afara ochiurilor cu seminţiş. 

p) La terminarea lucrărilor de exploatare prestatorul este obligat să execute nivelarea 

căilor de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului; 

q) Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană. Corhănitul va fi 

admis numai în condiţii în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcaţi, seminţişului 

natural utilizabil şi solului; 

r) La tăierile rase în crâng şi substituiri – refaceri, recoltarea arborilor se face la rând, 

inclusiv a nuielişurilor estimate prin suprafete de probă; 

s) Arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează cu prioritate înaintea începerii 

exploatării parchetului; 

t) Se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi;  

u) Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare 

nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze 

imediat şeful de district în raza căruia se află parchetul, fără ca aceşti arbori, după caz, 

să se doboare sau fasoneze. Înlocuirea acestora cantitativ şi calitativ se face prin lăsare 

în imediata apropiere de arbori sănătoşi, echivalenţi ca volum şi specie, aleşi din rândul 

arborilor marcaţi. În cazul prejudiciilor inevitabile pentru care nu sunt posibilităţi de 

înlocuire, masa lemnoasă prejudiciată se va marca, se va întocmi APV, se va exploata şi 

se va înregistra în evidenţa contabilă la partida respectivă (prejudicii inevitabile);  
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- pentru arborii vătămaţi care puteau fi evitaţi prin aplicarea în mod 

corespunzător a tehnologiei de doborâre şi colectare, se vor aplica prevederile 

legislaţiei în vigoare ; 

- pentru cioate nemarcate şi pentru arborii tăiaţi nemarcaţi, care nu constituie 

prejudicii de exploatare, se aplică reglementările  legale privind tăierile fără 

drept; 

Art. 4. Autorizaţia de exploatare se va elibera de către ocolul silvic şi se va ridica de 

operatorul economic prestator al seviciilor de exploatare, iar predarea – primirea spre 

exploatare a parchetului se va face cu cel puţin 5 zile înainte de termenul fixat pentru 

începerea exploatării în autorizaţia de exploatare;  

Art. 5. În procesul verbal de predarea-primirea parchetului, în afara datelor 

prevăzute de formularul tip, se vor menţiona în mod expres numărul arborilor marcaţi şi 

cuprinşi în APV, numărul ciocanului de marcat şi vopseaua folosită pentru marcarea 

arborilor ce urmează a se exploata. În cazul în care pe suprafaţa parchetului contractat 

există şi arbori marcaţi anterior (produse principale, secundare, de conservare) – partizi 

amânate prin precomtare, cu ocazia predării parchetului se va atenţiona prestatorul asupra 

prezenţei acestor arbori, menţionându-se în procesul verbal de predare, numărul 

ciocanelor şi vopseaua cu care aceştia au fost marcaţi. Totodată dacă delimitarea 

parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat se vor preda arborii de limită după specii şi diametre. 

Eventualele obiecţiuni legate de cantitatea şi calitatea masei lemnoase se vor lămuri cu 

ocazia predării-primirii parchetului. 

 

V. DOTAREA CU INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI SCOS-APROPIAT A PARCHETULUI 

Art. 6. Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces, etc.) şi 

amplasarea lor în teren, se face de comun acord între prestator şi ocolul silvic, tinându-se 

seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum şi interesele generale de 

gospodărire a pădurii, (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, 

gospodărirea vânatului etc); 

a) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiat lemn în zonele de deal şi munte se vor 

amplasa evitându-se afectarea zonelor cu seminţiş viabil. Lăţimea platformei se 

realizează de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare şi de stabilizare a 

taluzurilor. 

b) Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanţi cu pantă de până la 25 de 

grade. 

c) Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de către şeful ocolului silvic. 

d) După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, prestatorul 

este obligat să dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe 

(funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.) cu excepţia celor acceptate de ocol pe teren 

în interesul gospodăririi silvice; 
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e) Drumurile de scos-apropiat şi cele de transport prin pădure, care se deteriorează din 

vina prestatorului, se vor nivela şi repara, pe cheltuiala prestatorului, concomitent cu 

lucrările de scos-apropiat; se interzice colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului 

lemnos pe drumurile forestiere; 

f) În pădurile de codru, la tăierile cu restricţii, colectarea lemnului se face în afara 

porţiunilor cu seminţiş; 

g) În pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau 

vătămarea seminţişului, ca urmare a desfăşurării normale a procesului de exploatare în 

limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş, prevăzută în procesul verbal de predare 

a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor şi cel mult 12% în 

cazul tăierilor definitive sau de racordare;  

h) Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele admise şi pe taluzurile drumurilor 

existente se efectuează după caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de 

către ocolul silvic. 

i) Se interzice lăsarea în parchete şi în suprafeţele afectate de produse accidentale, la 

expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaşi şi 

netăiaţi, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafaţa parchetelor 

şi a suprafeţelor afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe 

care a fost transportat lemnul; 

j) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiilor de secţionat, 

manipulat, stivuit etc. Se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare,  

mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de 

transport permanente şi de maxim 1000 mp în cazurile în care  nu sunt instalaţii de 

transport permanente. 

 

V. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET 

Art. 7. Prestatorul ca agent economic de exploatare este obligat: 

a) Să introducă în raza parchetului  gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare 

aprobată de ocol; 

b) Să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare 

lucrărilor ce se execută; 

c) Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc) cade în  sarcina 

unităţii prestatoare de servicii; 

d) Să respecte STAS-urile în vigoare pentru sortarea materialului lemnos. 

IV. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE  

Art. 8. Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale, precum şi ori de 

câte ori se impune efectuarea unui control de către personalul împuternicit.  
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În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, şeful de ocol poate dispune 

controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunţând cu cel puţin 3 zile înainte 

prestatorul. 

Art. 9. Pe timpul efectuării controlului reprezentantul titularului autorizaţiei de 

exploatare este obligat să prezinte autorizaţia de exploatare, procesul verbal de predare-

primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, 

situaţia la zi a exploatării şi transportului materialelor lemnoase, precum şi orice alte 

documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele 

care execută controlul. 

 În cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei de exploatare nu se prezintă la 

control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic 

împuternicit, această acţiune se efectuează în prezenţa pădurarului titular al cantonului 

silvic în care este amplasat parchetul sau suprafaţa afectată de produse accidentale. În 

această situaţie procesul verbal de control încheiat, se transmite în termen de 3 zile 

titularului autorizației de exploatare. 

Art. 10. La expirarea termenului prevăzut în autorizaţiile de exploatare, organele 

silvice în prezenţa delegaţilor unităţii prestatoare, verifică temeinic pe teren, parchetul 

respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt întrunite şi respectate 

condiţiile din prezentul caiet de sarcini. 

V. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 11. Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini prestatorul 

confirmă că a luat la cunoştinţă de obligaţiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase 

adjudecate la licitaţii sau negocieri directe. 

Art. 12.  Operatorul economic prestator al serviciilor de exploatare a masei 

lemnoase va respecta cu stricteţe prevederile instrucţiunilor privind termenele, 

modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, 

aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

             Prezentul caiet de sarcini conține următoarele anexe:  

Anexa 1 – Lista de partizi scoase la licitație 

Anexa 2 – Anunțul de licitație 

Anexa 3 – Cererea de înscriere la preselecție 

Anexa 4 – Contractul cadru de vânzare-cumpărare  

 

                                    Secretar General al Comunei 

                                        Lehaci Elena Smaranda 

 

                                                                                                                                     Întocmit, 

                                                                                                                                     Consilier,                                                                   

                                                                                                                             Prundean Aurel               


