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CAIET DE SARCINI PENTRU LICITATIA DE MASA LEMNOASA PE PICIOR ORGANIZATA DEOCOLUL SILVIC ARDUD R.A. iN DATA DE 02.05.2022

Prezentul caiet de sarcini cuprinde urmdtoarele:
a) Lista partizilor care s€ scot la licitalie -Anexa A(oferta - Detalii tehnico-economice)
b) Precizrri, condilii tehnjce Ei dispozilii legale care trebuie cunoscute gi aplicate de operatorii economici invederea participtrrii la licitalie gi privind conlinutul contractului de vanzari-cumprrare de masf, lemnoasr pepicior care face parte integranti din caietul de sarcini.

CAP. I. INFORMATII GENERALE

cap' l-1. iN coNTnACTELE DE vANZARE-cuMpARARE MASA LEMNoASA pE ptcroR uRMAT'RrrTERMENII VOR FI INTERPRETAfI ASTFEL:

l'l' Contract - actuljuridic care reprezintr acordul de voinld al celor douf, pa(i, incheiat intre un ocol de regim incalitate de vdnzitor de masf, lemnoasd pe picior gi o societate comerciali in cajiiate de cumparator.
1.2. OcolulSilvic Ardud R.A.
l'3' Activitate economicd - orice activitate care consti in furnizarea de bunuri qi servicii pe o pia[6, cu
respectarea prevederilor legate privind ajutorul de stat;
l'4' Consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publicd a unitalilor administrativ-
teritoriale - volumul de materiale lemnoase destinate pentru realizarea diverselor lucrari necesare administrdrii
fondului forestier proprietate publicd a unitatilor administrativ-teritoriale - lucrdri de investilii gi reparafii pentru
lucrdri de reconstrucfie ecologicd, lucrdri de regenerare, alte planta(ii, lucrari de protecfia padurilor, amenajiri
cinegetice gi piscicole, lucr6ri de investifii, de reparalii ale amenajirilor de tipul imprejmuirilor, constructi;lor
administrative, a drumurilor gi cdilor de acces, incdlzirea spaliiloigi cladiriloi, amenajari pentru prevenirea gi
stingerea incendiilor de pf,dure, amenajdri pentru administrarea ariilor naturale protejaG, precum gi volumul de
materiale lemnoase necesare pentru indeplinirea obligaliilor prevrzute in contractele colective de munci;
1.5. Grupajul de partizi - dou[ sau mai multe partizi grupate in func(ie de: bazinet, necesitali iegate de
conducerea arboretelor, instalalii de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le deseriegte gi
care se pot exploata de un singur operator economic; in cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a
partizilor este; accidentale, igien6, secundare, conservare qi priniipale; autorizarea unui nou parchet in aceast6
succesiune se poate realiza numai dupi reprimirea partizilor deja autorizate;
1.6. Grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra cf,ruia un alt operator economic
autorizat, persoanr fizic5 sau juridic6, poate exercita, direct sau indirect, o influenla dominant6 sau care poate
exercita o influen15 dominanttr asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept,
se afli sub influen(a dominantd a unui alt subiect de drept;
1.7. lntreprindere - orice entitate care desff,goarf, o activitate economica, indiferent de forma
juridic6, de modul de finan{are sau de existenta unui scop lucrativ al acesteia, in sensul reglementarilor
europene privind ajutorul de stat;
l'8' Operator economic - orice intreprindere, atestata, in conditriile legii, pentru lucrari de exploatare forestierl, in
cazul cumpiirlrii masei lemnoase pe picior, precum gi orice persoand juridicd sau fizici in cazul cumpdr6rii de
materiale lemnoase fasonate; administratorii de fond fbrestier proprietate public6 care desf6goari activitate
economici sunt considerafi operatori economici in sensul prezentei definilii; termenul include gi intreprinderile
individuale gi persoanele fizice autorizate, inregistrate la oficiul registrului come4ului;
1.9. Organizatorul licita{iei /negocierii administratorul pentru fondul forestier proprietate publica a unitalilor
administrativ-teritorialel
1.10. Partida - un lot de arbori destinat exploatdrii, estimat cantitativ gi calitativ conform metodelor
dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, in vigoare Ia data estimdrii gi care are acelagi numdr de
identificare gi denumire cu cele al APV-ului;



l'll' Postata - parte din parchet stabiliti 9i delimitat[ pe teren, in conformitate cu egalonarea din anexa lacontractul dintre pdrfi:
l'12' Prelul de pornire Ia licitalie/ negociere, denumit in continuare pre| de pornire -, preful stabilit deorganizatorul licitaliei/negocierii, pornind de la prelul de APV, in conformitate cu competenlele stabilite prinactele normative, pornind de la prelul de APV, ir.iiit i, vedere'provenienla, volumul arborelui mediu al specieiprincipale, exprimat in lei/mc, volum brut, fbrd rVA. in cazul materialeloi lemnoase fasonate, pretul de pornirela licitalie se fundamenteaztr 9i pe principiile eficienlei economice gi economiei de pia1r, corelat cu conditria delivrare' Preful de pornire la licitalie/negociere pentru grupajele di partizi se stabilegte pe grupaj, ca medie aprelurilor de pornire ale partizilor componente, pondeiati iu volumele; pretrul de adjudecare a grupajului sedefalci pe partizi corespunzitor cregterii oblinute prin licitafielnegociere;
l'13' Pre{ul de referinld - prelul unui metru cub de masi lemnoaia pe picior care se recolteazddin fond forestierproprietate public5, stabilit anual cel tdrziu pdna la data de 30 septembrie a anului anterior anului de produclie.
Acesta este un pret, stabilit in condilii de pia15, in funclie de specie sau grupa de specii, de gradul deaccesibilitate, de sorliment, natura de produs gi se utilizeaza pentru calculul pr.lrtri Apv. preful de referin(6 seaprobi, pentru fiecare an de producfie, de proprietar p"ni.u ,usu lemnoasa provenita din fondul forestierproprietatea publicd a unitalilor administrativ-teritoriale, piet ce poate fi revizuit o ringr.aJuta in cursul unui an;l'14' Sortiment industrial de masa lemnoasi - sortimentele ind'ustriale oblinute din volumul lemnului de lucru
aferent partizilor autorizate gi exploatate, reglementate de autoritatea public6 centrala care rf,spunde desilvicufturr prin sistemul informalional SUMAL, conform prevederilor HG 4g7l2o2o pentru aprobarea Normelor
referitoare la provenienfa, circula{ia gi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spa{iilor de depozitare amaterialelor lemnoase. gi al instalaliilor de prelucrat lemn rotund, precum gi a celor privina provenienla gi
circulalia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al
proprietarului gi a unor mdsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.99512010 al parlamentului
European 9i al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaliilor care revin operatorilor careintroduc pepiati lemn gi produse din lemn;
l'15' Valorificarea masei lemnoase - ac{iunea de punere pe piatri a masei lemnoase care se recolteazddin fondul
forestier proprietate publicS, de c6tre defindtorTadministratori legali, ca masd lemnoasa pe picior, precum gi a
materialelor lemnoase fasonate. Modalitafile de valorificar. ,uit, prin vanzare in licitalie publicd, ca masd
lemnoasi pe picior 9i materiale lemnoase fasonate, prin negociere ca masd lemnoasa pL picior gi materiale
lemnoase fasonate, prin vdnzare directl a materialelor lemnoase fasonate, prin donafii, prin sponsoriz6ri, prin
utilizarea acesteia pentru consumul propriu al detinrtorului/administratorului, precum ji piin pretucrarea primard
a materialelor lemnoase fasonate in instalaliile proprii ale definatorului/administratorului' fbndului forestier
proprietate publicS;
I'16. Vdnz[tor - de(indtorul/administratorul fondului forestier proprietate public6, care realizeazd operatiunea de
vdnzare a masei lemnoase/materialelor lemnoase recoltata/recoltate din acest fond, cu respectarea prevederilor
legale in vigoare;
1.17. Prelul contractului - preful pldtibil vdnzdtorului de crtre cumptrrdtor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala ;i corespunzdtoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract.
1.18. Evaluarea masei lemnoase pe picior - activitate tehnico-economic6 qi organizatorici prin care, anticipat
recoltarii, se evalueaz6 cantitativ, calitativ gi valoric produsele lemnoase deitinate exploat6rii forestiere si
comercializirii, finalizatd prin intocmirea actului de punere in valoare.
1.19. Masa lemnoasd pe picior - volumul brut (volumul fusului, cracilor gi cojii) al arborilor
nedobor6li gi inclus in actele de punere in valoare.
1.20' Receplia masei lemnoase pe picior - activitatea tehnica prin care cumparatorul, in prezenta
vdnzf,torului, verificd prevederile actului de punere in valoare.
1.2 l. Exploatarea masei lemnoase - ansamblul de activit[{i cu caracter tehnic gi economic care are ca scop
punerea in circuitul economic a masei lemnoase oblinutd din plduri, prin aplicarea de tehnici gi tehnologii
specifice, cu respectarea normelor care reglementeazi regimul silvic.
1.22. Egalonarea taierilor - programarea intervalelor de timp, pe perioada deslhgurlrii contractului, in
care este permisf, exploatarea autorizatd a masei lemnoase din partizile contractate.
1.23. Reprimirea parchetului - acfiunea de verificare, evaluare gi consemnare a st6rii vegetaliei forestiere gi a
solului din suprafala parchetului la terminarea exploatdrii masei lemnoase, efectuati in scopul prelu6rii suprafelei
parchetului in gestiunea exclusivi a administratorului legal.
1.24. Prejudiciu de exploatare - arbori neinclugi in actul de punere in valoare care au fost vitlmali sau
distrugi in derularea procesului tehnologic de exploatare aprobat al partizii respective.
1.25. Accesibilitatea gi practicabilitatea drumurilor auto forestiere - str fie circulabile cu mijloacele auto specifice
transportului materialului lemnos pe reteaua din aval, de la drumul public pana la km 0 qi pe intreg parcursul
drumului pana la sta(ia finala (parchet).
1.26. Forla majorl este cea definitd gi previzutd de legisla{ia in vigoare. Prin for{a majora se in{elege un
eveniment exterior, imprevizibil si de neinliturat cum ar fi; stare de rdzboi, cutremure, inundalii,,,fictum
principis" si orice asemenea acte prevazute de lege ;i care sunt de natura a pune una din parti in imposibilitatea



l-2.3.1 . Masa lemnoasa pe picior furnizata in baza
cuantificata prin aplicarea procedeelor de evaluare
normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase
r6sl/31.t0.2000.

indeplinirii obligaliilor asumate. Prin ,,factum p.rincipis" se inlerege acer act ar autoritalii competente (intervenitdupd incheierea contractului) care, prin promulgarea unei [gi ;; i urtrr act normativ, pune una din pa4i in
;ffi:tJli:':l#3]|",,|*Tffitjiior aiumate. Prevederile "p,e,eniutui 

articor nu se uin* ou.u partea care

1.27. Zi - zi calendaristic[
1.28. Luna - luna calendaristicd

cap' l-2' REGLEMEIII.RI-$I INSTRUCTIUNI TEHNICE iN BAZA cARoRA sE DERULEAZACONTRACTUL DE VANZANP-CUMPARARE A MASEI LEMNOASE PE PICIORl-2'l Licitalia se organizeaza^li se. desldsoard in conrormitat"., pr.r.a.rile Regulamentului de valorificare amasei lemnoase din fo:d.ul. forestier proprietate.public4 uprouut'p.in Hotrrarea de Guvern nr.7ls/2017 sipublicat in Monitorur oficiar al Romdniei - pu.t"u r nr. gr2/20r7 r rvrorqrso uE \ruvert

l-2'2in afara actului normativ precizat tu prn.trt 1,, este obligatorie respectarea de cltre ptrrfile contractante atuturor celorlalte reglementari legale referitoare la valorifi.u."u ii i".oltarea maseilemnoase. dintre care menlionam pe cele mai importante;- Legea 4612008 - codul silvic, publicata in Monitorul oficial al Romdniei, paftea I, nr.238/27.03.2008 cu completarile $i modificarile ulterioare .- ordinul M'M'P' nr'134612011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma gi modul de utilizare adispozitivelor speciale de marcat precun gi modul-d. ,u..ur" a arborilor sau a unor loturi de arbori,publicat in Monitorul oficial al Rom6niei, nr.346 oin tg.oi.zot l, modificat gi comptetat cu ordinulM.M.P. nr. r85r/20r r 9i prin ordinur M.A.p.p. nr.66910r.08.20r4.
l-2.3 Alte precizlri:

contractului si prezentatd de cdtre vdnzdtor in ApV este
bazate pe determinarea volumului pe picior, conform

destinata exploatIrii aprobate prin Oidinul MAppM nr.

l-2'3'2' Receplia masei lemnoase pe picior fumizatainbazacontractului se face conform Normativului ll din"\ormef e tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinat6 exploatdrii,, aprobate
prin Ordinul MAPPM nr. l65t/3 1.10.2000.
l-2'3'3' Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se efectueazi inconformitate cu "lnstructiunile privind termenele, modaliutile gi perioadele de colectare, r.ou,.r. qi transport almaterialului lemnos" aprobate prin ordinul MADR nr. 15401201I cu modificdrile ;i completrrile ulterioare qi cuprevederile ordinului MADR nr.392/0 I .06.2005 cu rnodificdrile ulterioare.
l-2'3'4' Exploatarea masei lemnoase pe picior fumizata inbazacontractului se efectueazd in conformitate cu,,Instrucfiunile privind termenele' modalitalile si perioadele de colectare, scoatere gi transport al materialului
lemnos" aprobate prin ordinul MADR nr. l540l20ll cu modificdrile qi complet[rile ulterioare.
l-2'3'5' Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor ,'Normelor referitoare laprovenien(a, circulalia qi comercializareamaterialelor lemnoase, la regimul spa[iilor de depozitare a materialelor
lemnoase gi al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum qi a unoirnasuri de aplicare a Regulamentului (UE)
nr'99512010 al Parlamentului European;i al Consiliului din 20 ocombrie 2010 de stabilire a Jbligatiilor ce revin
operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn aprobate prin HG 497 12020 pentru aprobarea
Normelor referitoare la provenienla, circulatria gi comercializarea rnaterialelor lemnoase, la regimul spaliilor de
depozitare a materialelor lemnoase gi al instalafiilor de prelucrat lemn rotund, precum gi a celor privind
provenien(a gi circula{ia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al
proprietarului gi a unor mlsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr.995l2Ol0 al parlamentului
European 9i al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaliilor care revin operatorilor careintroduc pe
piald lemn gi produse din lemn.
l-2.3.6. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea reglementarilor legale privind:

- protec{ia mediului - OUG 19512005 privind protecfia mediului, cu modificarile gi complet6rile
ulterioare, aprobata prin Legea 26512006,

- protec{ia muncii - Legea nr. 31912006 a securitatrii qi sdndtd{ii in muncd gi HG nr.
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319 12006,
completdri le u lterioare,

- prevenirea gi stingerea incendiilor in fondul forestier: Legea 307/2006 privind apirarea impotriva
incendiilor precum qi Ordinul MAPPM nr. 165412000 privind aprobarea Normelor de prevenire qi
stingere a incendiilor in fondul forestier, precum gi a altor acte normative prevazute in iegislalia in
vigoare pe perioada derullrii prezentului contract.

142512006 pentru
cu modificdrile qi



CAP, II. OPERATORII ECONOMICI CARE AU DREPTUL DE A PARTICIPA LA LICITATIE

2' l' Au dreptul sr participe la licitalie pentru cumpararea masei lemnoase pe picior operatorii economici declaratiadmiqi de cdtre comisia de.preseleciie gi care.respectr prevederile art.25 din H.G.7l 5l2ol7 referitoare Iaachitarea cdtre organizatorul licitaliei a gaianliei o. .ontr*tlr; ;;; gi a tarifului de participare la licitalie.

CAP. III. VIZIONAREA PARTIZILOR

3'l' operatorilor economici/Grupurilor de operatori economici admigi si participe la licita[ie, care solicitdinformalii privitoare la volumul 9i calitatea masei lemnoase ce urmeazd a fi Iicitata, li se pune Ia dispozifiedocumenta{iatehnicinecesara,dec6treocolul silviclacareseuRuu..urtu (Art.24,Alin.(l)dinRegulament).
3'2 In situatia in care operatorii economici/grupurile de operatori economici admiqi/admise sa participe la licitaliesolicitd s5 vizioneze masa lemnoasa care iste supusS udnzdrii, organizatorul licitatriei asigurS condiliile pentruvizionare gi desemneaztr un speciarist in acest sens(Art. 24, Arin.(2)din Regulament).3'3' Dupd semnarea contractului, cumpdrdtorul nu mai esie in d;6;;" conteste prevederile actului de punere invaloare privind cantitatea qi calitatea masei lemnoase contractate.

CAP. IV. PRESELECTIA OPERATORILOR ECONOMICI

4.1 . Data preselecliei: 25.04.2021, ora l2oo.
4'2' Pentru participare Ia licitalie, solicitantul trebuie s5 depunS pdni la data de 25.04.2022ora I100. o cerere deinscriere la licitalie' conform modelului prezentat in anexa nr. I la prezentul caiet de sarcini, care se inregistreazlin registrul de corespondenl6 al organizatorului licitaliei gi la carei."uri. s6 anexeze urmatoarele documente, incopie, certificate pentru. conformitate cu originalul, de citie reprezentantul legal al ope.utorulri economic:a).d.ocumentul de inregistrare a operatoruluieconomic la oficiul regisirului c6me4uiui sur, Jupa caz, documentulechivalent de inregistrare, in cazul operatorilor economici str[ini;icest document se prezinta in copie conformlcu originalul;
b) certificatul constatator privind operatorul economic in original sau copie conformr cu originalul, eliberat deoficiul registrului comerfului direct sau prin serviciul onlini tnfo cert, sau informalii extinse despre acesta,solicitate de organizator prin serviciul Recom online, cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de data
preselectrie i;
c) declaralia pe propria rispundere a reprezentantului legal al operatorului economic, ci nu are datorii restante
fa16 de administratorii.fondului forestier proprietate puutica a statului sau fa1tr de proprietarii/administratorii
fondului forestier proprietate publicd a unitalilor administrativ-teritoriale; acest document se prezinta in original;
d) certificatul de atestare pentru lucrlri de exploatare forestierd al operatorului economic, valabil gi cu anexa
acestuia completati la zi, cer-tificate sub semnltura reprezentantului legal al operatorului economic, sau
documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din Rom6nia, in cazul operatorilor economici
strtrini; acest document trebuie prezentat numai de catre operatorii economici care solicit6 participarea la
licitaliile/negocierile de v6nzare a masei lemnoase pe picior; acest document se prezinta in copie conforma cu
originalul;
e)declaralia pe propria rdspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici, aia cum este definit la art. I lit. h); acest document
se va prezenta in original;
l) declaralia pe propria rf,spundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situalia completdrii
lazi aatestatului deexploatare.incazul incareatestatul deexptoatarenuestecompletat lazi,indeclaraliesevor
men(iona volumul de masd lemnoasf, pe picior adjudecat6 gi neoperatr in anexd, precum gi vanzdtoiul; acest
document se va prezenta in original, numai de catre operatorii economici care participa la liciialiile de vanzare a
masei lemnoase pe picior.
4.3- Documentele prevf,zute la punctul 4.2. se depun la registratura Ocolul silvic Ardud R.A. sau se pot trimite :

-prin poqta /curier pe hirtie.
- prin poEta electronic6, format pdf, semnatd cu semndturd electronicd calificatd sau sigiliu electronic calificat
p6ni in data de 25.04,2022 ora I loo.

4.4. Operatorii economici/grupurile de operatori economici care nu au sediul in Romania depun documentele de
inscriere la licitalie atdt in limba oficial6 a [drii de origine, cat gi traduceri oficiale ale acestora in limba romana.
4.5. La licitalia organizatl pentru vdnzarea de masa lemnoasa pe picior din fondul forestier proprietate publica a
unitalilor teritorial-administrative pot participa operatori economici/grupuri de operatori economici strlini,
inregistrali intr-un stat membru al UE, in baza certificatului de atestare pentru lucrdri de exploatare forestiera
valabil definut de aceqtia sau a altui document similar, emis de autoritatea competenta din acel stat gi
recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din Rom6nia.



4'6' comisia analizeazd' documentele depuse de cdtre solicitangi si hotdragte admiterea/respingerea particip,riiacestora la licitalie, cu respectarea prevederilor Legii 
".."i;ilil:,"cu modificarile ;i complettrrile ulterioare.

i*-t"t#ni,fi;;:*'**'e 
respinge participarea Ia licitalie u ,oii.ituntrrui care ,, una ..r pufin in una dinrre

a) nu a depus toate documentele previzute la art. 2l alin. (5) din HG 7 l5l2ll7 pdndla data stabilitd in anunf sau

:ffiHjt't 
depuse sunt incomplete, nu sunt in original ;;;;;.ertificate pentru conformitate cu originarur,

b) are datorii restante fa1[ de administratorii fondului forestier proprietate publicd a statului sau fa1tr deproprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publicd a unitatiro; administrativ-teritoriare, at6toperatorul economic, cdt gi grupur de operatori economici ai,i.ur. [.. parte, dupr caz;c) nu are certificat de atestare pentru lucrrri de exploatar. 
""l.uil, r. cazul operatorilor economici care solicit6inscrierea la licitaliile/negocierile de masi lemnoas6 pe picior;

d) nu are capacitate de exploatare disponibild conform certificatului de atestare gi anexei la acesta gi declarafieipe propria rrspundere privind situa{ia capacit6lii anuale disponiuil., r" cazul operatorilor economici care solicitdinscrierea la Iicitaliile/negocierile de mastr lemnoasd pe picior;
e) a depdgit procentul prevf,zut la art.60 alin. (5) tit. 9 ain'Legea nr. 46/200g- codul silvic, cu modifictrrileulterioare' republicatS; constatarea depSgirii se face prin act lJministrativ emis de conducdtorul structuriiteritoriale de specialitate a autoritalii putlice. centrale care rrspunde de silvicultura competentd teritorial. intermen de 5 zile lucrdtoare structura teritoriala de specialitate-a autoritalii publice..r,.ui. care r,spunde desilviculturr competentr teritorial transmite autoritaiii publice ..n,rur. care rf,spunde de silviculturd actuladministrativ, care are obligaJia postdrii pe site-ul.acesieia, cu r."rp..ru."u prevederilor ar.t. g alin. (3);f) a avut contracte reziliate, in ultimele'6 luni, din culpa ru tuJir"ur" condilii dec6t fo(a majora/calamitdlilenaturale' cu organizatorul licitaliei pentru masd lemnoasi pe picior/materiale lemnoase fasonate, respectiv nu aincheiat din culpa sa contracte dacr qi-a adjudecat n,ura i"rnou.a pe picior/materiale lemnoase fasonate prinlicitalii sau a negociat masa remnoasr pe picitr/materiale lemnoar. iu.onur..
4'8' operatorii economici/Grupurile de operatori economici 

", 
p"ni":p" la qedinfa comisiei de preselec(ie,4'9' La sfrrgitul gedin{ei de preseleclie comisia incheie ,n p.;;r-;;rbal in .ui" ,. consemneazd; data qi roculdesfagurdrii preselecliei, membrii comisiei de.preselecli.'p;;;di solicitanlii care s-au inscris in vedereaparticipirii Ia licitalie/negociere, solicitantrii admigi gi volumui maxim'de masi lemnoasd pe picior pe care acegriail mai pot recolta la data preselecliei, coniorm datelor inregistrate in documentele prevazute laart.2l alin. (5) Iit.d) 9i h) din Hc 71512017, solicitantrii respinqi gi.motivul"respingerii Ior, observa{ii cu privire la organizarea gidesfbgurarea preselecliei gi la ora afi96rii pieseleiliei.

4'10' Procesul-verbalalcomisieide preselecfie se afigeazd la sediulorganizatorului licitatrieigise
posteazd pe site-urile unde a fost publicat anuntul de licita{ie, cel mai t6rziu in ziua Iucritoare
urmdtoare preselecliei.
De asemenea, procesul-verbal al comisiei de preselec{ie se afiqeazd gi pe site-ul www.ocolulsilvicardud.ro.4'll' operatorul economic participant la licitalie 

1ry!1ie sa aihite separat, anterior inceperii gedintei de licitalie.in contul ocolului Silvic Ardud R.A. RO28BRDE3l0sv34058123100 prin instrumente bancare legale
decontabile p6ni la inceperea licitaliei sau in numerar la casieria ocolului Silvic Ardud R.A. (ln limita sumei de5000 lei/zi), tariful de participare la licitalie in valoare de 250.00 lei precum 9i o garanlie de contractare in
cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitalie, pentru volumul de masd lemnoasa-pe care inten{ion eazd sd-l
cumpere.
Documentele privind constituirea garantiei de co.ntractare precum gi a achit6rii tarifului de participare la licitatie
se vor depune la secretariatul comisiei de licitalie (Compartimentul productie) pana fu oru'sld u-lll;j i; ;il;
desftsoard licitalia.
Neindeplinirea acestei condilii determina interzicerea participdrii la licitalie a operatorului economic aflat in
cauza.

4'12' Garanlia de contractare pentru masa lemnoasd adjudecatd se re(ine p6ni la semnarea contractului de
vanzare-cumparare. in situalia in care cuantumul garanliei de contractare constituite anterior licitaliei este mai
mare decdt garanlia de contractare pentru masa lemnoasi adjudecata, diferenla p6nr la garan(ia constitui6 se
restituie operatorului economic, la cerere, in termen de cel muli 3 zile lucratoare.
4'13' Garanlia de contractare nerestituita, poateconstitui garanfie pentru participarea la o licitalie/ negociere
ulterioard, organizatd in condiliile prezentului regulament numai cu acordul stris al operatorului economic.
4' 14. Garan{ia de contractare nu se restituie operatorului economic/grupului de operaiori economici in
urmitoarele situalii:
a) nu a fost incheiat contractul de vdnzare-cumpdrare a masei lemnoase, in condiliile legii, din culpa operatorului
economic;
b) nu a constituit garanfia de buni execufie, la data incheierii contractului:
c) igi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;



d) a fost incheiat in termen contractul de vdnzare-cumpdrare a masei remnoase, iar varoarea garanfiei, cu acordulp6(ilor, se folosegte pentru constituirea caufiunii prevdzute a" 
"n.'oo 

alin. (l) din Legea nr.46/200g- codul

:|}fi#,:11,ffi:t,iJ#::i::ll[:l[:ioare, 
pentru constituirea saranriei de buna .*,i,ii. eir,uu p.nt,u pruiu

4'15' Garanfia de contractare nerestituitd in situafia prevdzutd art.4.l4lit. b) din prezentul caiet de sarcinise facevenit al organizatorului licitatiei.

CAP. V. LICITATIA DE MASA LEMNOASA

5.l. Tipul licitafiei: LICITATIE pUBLICA CU STRICARE.
5'2' Licitalia se va desfSqura in data de 02.05.2022, ora gN la sediul ocolul Silvic Ardud R.A., loc.Ardud , str.Noui, nr. I , jud.Satu Mare. )

5'3 Pasul de licitare este exprimat in lei/mc volum brut, fara TVA, la nivelul valorii de 5 yo dinpretul de pornirela licitatie, rotunjit in lei.
5'4' ofertele se pot face numai in sume reprezentand pasi intregi, cu respectarea prevederilor din aliniatul art 5.35'5' Licitatia va incepe cu respectarea pretului de, pornire aprob'ai si corn'unicat de catre organizatorul licitatiei.5'6' Licitarea masei lemnoase incepe si se desfasoara in ordinea prevazuta in listele de partizi din anuntul delicitatie.
ofertele care nu respecta in totalitate prevederile acestui punct vor fi anulate de crtre comisia de licitalie.5'7' Licitaliile se desfaqoarr cu participarea comisiei de licitalie gi a reprezentan{ilor oficiali ai ofertanfilor inaceeagi sala.
5'8' Persoaneleiuridice^participante la licitalie vor fi reprezentate numai de persoane imputernicite in scris deconducerea acestora. imputernicirea este necesarf, in toate cazurlle, inclusiv atunci cand se prezintaadministratorul, asociatul unic, sau acfionarul majoritar. La licitalie aceste persoane vor avea asupra lor qi actelepersonale de identitate.
5'9' ofertanlii care nu vor depune lista de partizi pentru care se inscriu, pierd dreptul de a participa la licitalie.5'10' La licitaliile de masr lemnoasr pe picior se considera ofertant operatorul economic care ofer6 minim prelul
de pornire exprimat in leiintregi, fl6rr zecimale(Art.29,alin.(3) din Regulament).
5' l l' $edinta de licitalie este deschisd de cdtre preqedintele comisiei, cire prezinta componenta acesteia, membriiprezen(i, tipul de licitagie,.modul de desfdqurare a licitaliei, numarul minim de.rorrr gi toate informaliile
necesare desfdqurlrii licitaliei (Art. 27, alin.(2) din Regulament).
5'12'Duprvalidareadecf,trecomisiadelicitatieainscrierilorpersoanelorjuridice pepartiziincepedesf6qurarea
I icitaliei propri u-zise.
5'13' Este declarat adjudecatar, pentru fiecare parlida operatorul economic sau grupul de operatori economici,
dupdcaz, care a oferit pre{ul cel mai mare exprimat in lei intregi fa{a de pretul de pornire la licitatrie.
5.14. Dactr la licitalie se prezinti un singur ofertant, partida iupusa ticitaiil nu se poate adjudeca in respectiva
licitalie.
5.15. In cazul in care adjudecatarul deptrEeqte volumul de masa lemnoasa disponibil pentru exploatare conform
Certificatului de atestare pentru lucrIri de exploatare forestiera Ei/sau depageqte cuantumul garantiei de
contractare depuse pentru licitalia in cauza, ofertele acestuia pentru partizile'caie se vor adjudeci ulterior in
cadrul qedinlei de licitalie se vor considera invalide.
In aceasta situa(ie va fi declarat cagtigator urmf,torul operator economic cu oferta cea mai mare dacd se
indeplineqte condilia s6 r5mdn6 minim doi ofertan[i cu ofefte valide.
5.16. Dup[ incheierea Eedin{ei de licitalie, operatorii economici ofertanli prezenti au obligafia si semneze
procesul verbal de licitalie a ctrrui anexa include qi fiqele de desfdgurare la licitalie.
5.17. Operatorii economici care se inscriu la licitalie, au obliga{ia de a consulta prevederile modelului cadru al
contractelor de vdnzare-cumpdrare a masei lemnoase pe picior (anexat prezentului caiet de sarcini), pentru a
putea fi in cunoqtinfS de conlinutul acestora. Prin participarea la licitalie cumpdratorul confirmi ca este de acord
cu prevederile modelului cadru al contractelor de vdnzare - cumplrare a masei lemnoase pe picior, care fac parte
integranta din prezentul caiet de sarcini. Odatd cu incheierea acestor contracte, compdrlforul confirmtr ca a luat
cunoqtinftr de obligaliile contractuale ce-i revin.

CAP. VI. INCHEIERCA CONTRACTELOR DE VANZARE-CUMPARARE A MASEI LEMNoASE PE
PICIOR

6. l. incheierea contractului de v6nzare-cumpdrare a
maximum l0 zile lucr6toare de la data licitatiei.
6.2. La semnarea contractului operatorii economici
scopul completdrii acestuia cu partizile adjudecate.

masei lemnoase adjudecate prin licitalie, are loc in termen de

au obliga{ia sd prezinte atestatul de exploatare in original in



6'3' Neincheierea contractului de vdnzare-cumpdrare amasei lemnoase adjudecate in termenul maxim de l0 zilelucrdtoare, din culpa exclusiva a operatorului ..orori.rgrrprrJ'a. operatori ..;;;i;; adjudecatar, atrageanulareaadiudec[rii pentru masa lemnoasd respectiva $i pie;de;e;;aran(iei de contractare aferente.6'4' Rezilierea contractului de vdnzare-cumpdrare a masei lemnJase/materialelor rrrnrourc adjudecate, in altecondilii decdt fo4a maiordlcalamitafile natuia]e, atrage arpa rl"l pi.rderea garanfiei de contractare/garanfiei debuni execufie, precum. gi.a.dreptului de participar. j. rirituti.lre[oriere, in condiliile prezentului regulament,pentru o perioadd de 6 1uni de la data rezilierii. 
Lvrrurrrrr! Prsr

6'5' Neincheierea contractului de v6nzare-cumpdrarea rnasei lemnoase in termenul stabilit prin caietul de sarcinidin culpa exclusiva a. organizatorului atrage aplicarea mIsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului,organizatorul fiind obligar si la restituirea giranliei o..ont.u.iu.. a.pur..
6'6' Adjudecatarii masei lemnoase nu au dieptui de a cesiona contraJtere de vanzare-cumptrrare incheiate in urmaIicitaliei/negocierilor desfhqurate conform prezentului regulament dac6 prevederea este stipulata in contractele devanzare-cumparare.
6'7' Dupi semnarea contractului, cumpdrrtorul nu mai este in drept sa conteste prevederile actului de punere invaloare privind cantitatea qi calitatea masei lemnoase.
6'8' contravaloarea masei lemnoase pe picior care face obiectul unui contract de vanzare-cumparare se platestev6nzitorului de cdtre cumprrrtor, anii"iput sau eqalonat, in baza facturilor fiscale emise de vanzdtor, pe postate,anticipat preddrii acestora spre exploataie, confoim g*n.ulri a.-.r,utonrr. prevdzut in contract, prin: numerar (cu respectarea legislaliei in vigoare ), ordin de platr sau prin orice ajt instrument de plata prevazut de legislalia invigoare' Scadenta la platd este de 30 zile, se men{ioneaza in factura dar nu poate depdqi ziua anterioara celeiprev6zut6.in eqalonare pentru predarea spre exploatare a postatei.
In cazul in care cumpdratorul constituie, intr-un cont bancar Ia dispozifia vanzdtorului, o garanfie de bunaexecu{ie a contractului, in cuantum egal cu contravaloarea masei lemnoase din postafa, predarea masei 1emnoasespre exploatare se face gi dacd cumpdrf,torul nu a pldtit contravaloarea acesteia dar numai dupf, garantarea, decf,tre cumpdrrtor, prin instrumente de plata bancara a cf,ror scaden{a nu poate depdgi pe cea a facturii pentru carese face garantarea.
6'9' ln cazul in care se incheie acte aditionale la contract, prin care se prelungeqte durata acestuia, in condigiileprevederilor legale, se va prelungi in mod corespunzdtor qi perioada de valabilitate a garan(iei de buna execu{ie,Actele adilionale se vor incheia anterior incetIrii valabilit6lii'contractului.
6'10' In cazul in care cumptrrdtorul solicitr exploatarea masei lemnoase in devans fata de graficul de eqalonarestabilit initial in contract, predarea spre exploatare a volumului solicitat suplimentar se poate face numai duplachitarea contravalorii acestuia; lunar se vor face regulariziri intre volumui de mase lemnoas6 exploatat qi celplStit, volumul egalonat fiind minimal.
6' I l' Conform prevederilor legate in vigoare, la exploatarea masei lemnoase cump6r6torul trebuie si foloseasci
tehnologii de recoltare, de colectare, lucrrri in platforma primari Ei de transport al lemnului din prdure care s6 nuproducr degradarea solului' a drumurilor forestiere gi a malurilorapelor, distrugerea sau vatamarea seminligului
utilizabil, precum;i a arborilor nedestinafi exploatrrii, peste limitele admise de normele tehnice. Respectarea
tehnologiei de exploatare, declarata gi asumata. de cdtre cumparrtor cu prilejul participdrii la licitagia in urmaclreia s-a adjudecat masa lemnoasa care face obiectul prezentu'lui contract, este obiigatorie.
6' I 2' Cumpdratorul rdspunde' pe toata durata exploatdrii, pentru prejudiciile produs! in cuprinsul parchetului qi a
drumurilor auto forestiere pe care circul6.

CAP. VII. REGULISILVICE DE EXPLOATARE

7.1. Exploatarea unui parchet poate incepe numai dupi contractarea masei lemnoase, constituirea de catre
cumpdrrtor a cauliunii 9i a garanliei de derulare a contractului, emiterea autorizafiei de exploatare si predare pe
bazade proces - verbal, intocmit intre delegatul ocolului silvic ai gestionarul imputernicit prin delegalie scrisa de
cdtre cumpdrltor.
7 '2. Predarea masei lemnoase si a suprafe{ei parchetului se va face avdnd la baza prevederile autoriza{iei de
exploatare, actului de punere in valoare, ludnd in considerare tehnologia de exploatare avizatd din punct de
vedere silvicultural de c6tre geful ocolului silvic.
7.3. Este interzisa exploatarea parchetelor fhrl autorizatie de exploatare, proces verbal de predare-primire spre
exploatare, precum si inainte sau dupd termenele previzute in aceste documente.
7.4. Autorizatia de exploatare se va elibera de cf,tre ocolul silvic inbaza solicitarii scrise a cump6rltorului gi se
va ridica de cdtre delegatul imputernicit al acestuia la termenul prevdzut in contract.
Cumplrdtorul este obligat sa atageze solicitarii de eliberare a autorizaliei de exploatare gi o declaralie data pe
proprie rispundere ca define un sistem propriu ,,DUE DILIGENCE".
7.5. ln procesul verbal de predare-primire a parchetului, in afara datelor prevazute de formularul tip, se vor
men[iona in mod expres numf,rul dispozitivelor de marcat si vopseaua folosita la marcarea arborilor ce urmeazl a
se exploata. Totodatd, daca delimitarea parchetului s-a licut cu dispozitiv pAtrat, se vor preda arborii de Iimita pe
specii si diametre.



J;l;r??,?,:tltea 
arborilor aninafi, uscali qi a iescarilor se efectueazd cu prioritate ,in cadrur rucririror de preg,tire a

7'7'in.vederea protejdrii regenerarilor naturale, a arborilor nemarcati, a evit[rii degradarii solului, valorificariiintegrale a masei remnoase, cump[r[torur este obligat ,u rrrpa.,. ,rrrtoarere reguli
silvice:
7'8'l' Se vor recolta in exclusivitate arborii marcati, cuprinEi in actul de punere in valoare.7'8'2'Exploatarea masei lemnoase se va face pe postate delimitate in teren de c6tre delegatul ocolului silvic Eicu-mpirtrtor, sau pe u.a..- uri in cazul partizilor cu mai multe parcele;
7'8'3' Doborarea arborilor marca{i se va face in afara ochiurilor cu'seminliq, evitdnd-se deprecierea si v,trmareapuietilor, a arborilor nemarca{i care rdm6n pe picior. Pe pante., in.tlnu.. mai mare de l0o, dobor6rea se face cuvdrful Ia deal sau pe curba de nivel;
7'8'4' Tdierea arborilor se face cat mai jos, astfel incdt indl{imea cioatei mtrsurate in partea din amonte str nudepdgeascd l/3 din diametrul sec{iunii acisteia;
7'8'5' colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate in teren cu var sauvopsea cu ocazia preddrii.parchetului, cu respectarea stricta a tehnologiei de'.xptoatare afrouate, a elementelorde gabarit ale drumurilor de tractor, a culoareior de funiculai ,i ilrf..ti, a platformelor primare;7'8'6' in perioadele cu precipitalii abundente, cu sol mlaqtinos, este interzisa colectarea masei lemnoase cu
11c1oa"rele, 

pentru a preveni degradarea traseelor respective;
7'8'7' ln arboretele de riginoase se cojesc cioatele in intregime la molid si pin, iar Ia brad qi celelalte specii der5ginoase se cure leazd;
7'8'8' ln perioada 0l'lv' - 01.X. este interzistr menlinerea in pddure, peste 30 zile, a lemnului de r6ginoase necojitsau netratat chimic' In cazul exploat5rii mase.i lemnoase ds rrqinoase, cdnd exista pericolul infest6rii cu ipide,
le11ul sg va coji obligatoriu In pddure ra soricitarea scrisr a o.oirtri;
7'8'9' Arborii nemarca{i limitrofi cailor de colectare aprobate vor fi protejali impotriva vitamirilor cu lungoane,
tarusi, mantoane etc.;
7'9' Este interzisa lasarea in parchet la expirarea termenului prevdzut in autoriza{ia de exploatare de arborimarcali si netiiali. De asemenea la acelagi termen este obligatoiie strangerea tuturor resturilor de exploatare, curespectarea urmdtoarelor reguli :

7 '9'l ' La terminarea exploatrrii, curSfarea parchetului de. resturi de exploatare - craci, zoburi, rupturi, coaja, lemnputregdios - se face de cdtre titularii autorizatiil-or de exploatare, cu respectarea urmdtoarelor reguli:
a) la t[ierile rase, precum qi la toate trierile Iira restiiclie .ur. ,uni'urmate de regenerare artificial6, resturile
ramase in parchet se strdng in giruri - martoane - cu o ltrtime maxima de 1,0- 1,20 m,intrerupte din 20 in 20 m, cu
orientare pe linia de cea mai mare pant5, cu distanta dintre giruri pe curba de nivel de l5-20 m. La taierile rase deplop si salcie, urmate de pregtrtirea integrali a terenului, reslurile de exploatare se str6ng in martoane la marginea
parchetelor;
b) la tdierile de produse principale cu restricfii si la cele de produse accidentale, cu regenerare naturala
declanqata, resturile de exploatare se strdng In grtrmezi cat mai inalte, de regula pe cioatele mari sau in afara
ochiurilor ori zonelor cu seminliE natural, frri a ocupa suprafe(e mari - cel mutito"z" din suprafala parchetului;
c) in parchetele amplasate in p6durile din zonele turistiie si de agrement, in cele cu rol de protecfie din jurul
oragelor si staliunilor balneoclimaterice sau in cele situate l6ngi drumuri nalionale si judetene, resturile de
exploatare se strdng in grdmezi, in afara potecilor qi ctrrdrilor de interes turistic, a v[ilor si p6raielor din interiorul
parchetului.
7.9.2. ln situalii deosebite, atunci cdnd conditiile meteorologice conduc la intirzierea intrArii in vegeta{ie,
termenul de exploatare, poate fi prelungit cu maximum 30 de zile, peste perioada permisa cu notificarea Gf,rzii
forestiere.
7. 10. Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana-varianta arbori intregi. Corhdnitul va
fi admis numai in condilii in care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcafi, seminliEului natural utilizabil si
solului si numai atunci cdnd folosirea altor tehnologii de exploatare nu este posibila, lu6ndu-se toate mf,surile
necesare pentru evitarea degraddrii solului.
7.11. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizafiei de exploatare este obligat sa
execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului.
7.12. La tiierile rase (cr6ng, codru si substituiri - refaceri), recoltarea arborilor se face la r6nd. inclusiv
subarboretul gi vegetalia forestiera de mici dimensiuni al cirei volum a fost estimat p6n6 suprafele de proba;
tiierea arborilor cu toporul sau cu fierdstrdul mecanic se face de la suprafala solului, piezi; si neted;
7.13. Se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apa permanente. Traversarea acestora se va face pe
podele sau in perioada de iarna pe pod de gheata.
7.14. Distrugerea, vdt6marea sau tdierea de arbori necuprinsi in actul de punere in valoare aferent unei partizi
autorizate la exploatare este interzisa. Daca astfel de arbori sunt distruqi sau vdtdma(i prin procesul de exploatare
a partizii respective, titularul autorizaliei de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru consiatare in termen de cel
mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice
de exploatare.



Vafoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciali in procesul de exploatare se calculeaza la nivelul preluluiunitar din contract' valoarea prejudiciuiui rezultai pri,i oiriru!.rJa sau vatdmarea arborilor se calculea zd prininmullireaprefuluimediu alunuimetru cub de ruru r.rnouru p?pilior, in vigoa.e, cu;;i;;*rfactoruluink, pespecii ori grupe de specii si categorii de diametre, pr.;;;itir'un.*u nr.5 Ia oM 1540/2011 actualizata.Valoarea totala rezultatr din valoarea lemnului provenit din arforii prejudiciagi ; ;; se adaugr valoarea
i#*:::''' 

se recupereazd de la titularul autorizafiei d;;;pr";r., daca acesta este 9i cumpdrrtorur masei
7'I5' Titularul autorizafiei de exploatare (cumpdrdtorul) va sesiza In scris ocolul silvic despre producerea unorfenomene meteorologice d[undtoare .u.. n...ritu oprirea ain moiire'ouiective a lucrrrilor de exploatare;7'I6' Pentru arborii nemarcafi, cumptrrrtorul va fi sanclionat conform Legii nr. 46/2o0gsau t-egii nr. 17 ll20l0,fiind o_bligat sa pr[teasctr despdgubirire carcurate conform Legii nr. g4r2oo7.

I;J.';rii.'iii,:;nftb.ili:ffi:;te materiare lemnoase a.-i i,"e,r'vairor gi drumuriror pe care se transporta

7'l8' Se interzice depozitarea de materiale lemnoase in albiile pdraielor si vrilor, aceasta fdcdndu-se in locuricare nu sunt supuse viiturilor;
7 '19' Se vor respecta normele de prevenire si stingere.a incendiilor pe intreaga durata a exploattrrii parchetului,normele de protecfia muncii in exploatSri forestie-re si este 

"6iig.ti" 
echipelor de muncitiri de a participa lastingerea eventualelor incendii in zonarespectiva;

7 '20' Drumurile de scos - apropiat cu tractoare se pot aproba si se pot realizape versanli cu pantade pdnd la25 de grade' Peste aieasta limita scosul -apropiatul I.*^rrui se realizeazd,cu funicularul/alteinstala(ii cu cablu.

CAP. VIII. DOTAREA CU INSTALATII DE TRANSPoRT $I SCoS-APRoPIAT A PARCHETULUI

8'l' Stabilirea necesarului de instalalii (drumuri scos - apropiat, funicurare, alte cii de acces etc.) gi amplasareaIor in teren' se face de comun acord intre cumpdritor si ocolul silvic, lindndu-se seama de posibilitatea deexploatare a lemnului, precum si de necesitatea protejrrii mediului, a eventualelor elemente de biodiversitateidentificate si de interesele generale de gospodarire a pddurii 1 "r..rtu."u taierilor de ingrijire, recoltareafructelor de ptrdure, gospoddrirea vdnatului, eic.); la predarea pu..hltrlri, schi@ acestuia completattr cu traseelede drum existente si propuse, platformele pentru depozitarea materialulul lemnos, ,or.r. p.rl.uloase etc. va fianexata procesului verbal de predare.
8'2' Dupd terminarea lucrdrilor de exploatare si transport a masei lemnoase, cumparatorul este obligat sadezafecteze instalatiile de scos - apropiai si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane,
etc.), cu exceplia celor acceptate de ocol pe teren in interesul gospodariei silvice.8'3' Pentru instalarea de funiculare, inldturarea vegetatiea forestiere de pe culoar se realizea zd, cu avizulemitentului autoriza(iei, titularul fiind obligat sa respecte urmdtoarele condi(ii:
a) ISlimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu doua cdrucioare gi 6 m lacele cu un singur c6rucior;
b) punctele de incrrcare si de descrrcare a sarcinii se amplaseaza in afara suprafe{elor cu semin{ig;
c) arborii folosili pentru ancorare nu pot fi egala(i qi vor h proteja{i prin manqoane, iararborii-suport
se pun in valoare odatd cu marcarea traseului de funicular.
8.4. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta urmrtoarele reguli :

8'4.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrdri in vederea construirii drumului .

8'4'2' Se va evita amplasarea drumurilor dea lungul cursurilor permanente de apa, la o distantaLai mica de l0 m
de acestea.

8'4'3' Ne se vor amplasa drumuri de tractor pentru scosul -apropiatul materialului lemnos pe versan{i cu panta
mai mare de 25 de grade.
8'4'4' Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplaseazd evit6ndu-se afectarea
zo19!or cu seminliq utilizabil. Latimea drumului este de maximum 4 m, lu6ndu-se masuri de consolidare qi de
stabil izare a taluzurilor.
8.4.5. Aprobarea realizdrii drumurilor de scos-apropiat se face de qeful ocolului silvic.
8.4'6. Se vor evita zonele mligtinoase si stdncdriile, precum gi alte ecosisteme fragile, identificate ca atare qi
specificate de citre reprezentan(ii ocolului silvic ;
8'4.7. Proiectarea curbelor cu o raza suficient de mare (cca.l2 m) incdt sa nu se prejudicieze arborii din lungul
traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
8.4.8. Evitarea traversdrii cursurilor de apa. Acolo unde acest Iucru nu este posibil, num6rul travers6rilor se va
reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa ;
8'4.9. La traversarea cursurilor de apa, pe perioada cdnd nu este format pod de gheata, se va prevedea instalarea
de tuburi din beton sau podefe din trunchiuri de lemn ;
8.5. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada
de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizafieide exploaiare eliberata de ocolul silvic.



8'6' Amplasarea platformelor primare se stabilegte de asemenea de citre ocolul silvic impreuna cu beneficiarul demasa lemnoasa' mtrrimea ac"siota fiind de jo.o 
rq p.nt* pur.rr.i.i. oo,u,. cu instaralii de transport permanente:iITi, 1000 mp in cazut c6nd nu sunt insialalii;; ,.", il;;;;8'7' Drumurile de tractor qi platformele primare vor fi dellmitate in teren cu ciocanur pltrat precum 9i cu var sau

1""fl:Trl:i:iul 
drumurilor de tractor se va materiatiza in teren si prin apricarea pe arborii rimitrofi drumurui a

8'8' Utilizarea instalaliilor de scos-apropiat. inainte de inceperea rucrdriror de exproatare propriu-zise se vorefectua o serie de lucriri pregEtitoare, aufa 
"r. urmeazd,:

8'8'l' verificarea corespondintei intre.ilt. a. scos-apropiar existente in parchet qi procesur tehnorogic;8'8'2' Se vor amplasa lungoane pt matginea drumurilor o" i*.toi, atat pentru siguranfa transportului, cat gipentru a se diminua pagubele ce se pot 
-produce 

prin iqirea 
"*i"ii in afara drumului (prejudicierea arborirormarginali sau distrugerea taluzurilor) ;

8'8'3' Se vor proteja arboriidin lunguidrumurilor de tractor, prin mangoane, lrrugi sau alte metode de protejare;8'8'4' Se vor amplasa tuburi din bJton ,u, podele de lemn'i"i pr"""i. de tiaue.sare a cr.surito. de apa, atunci:all n! exista pod de gheata sau c6nd acesta nu oferd suficientn..rirt"ntu ;8.8.5' Se vor amprasa indicatoare de atenfionare ra intersec{iu 
", orrrrrire forestiere ;8'8'6' Personalul angajat al persoanei juridice va fi instruitiereritorta modul de lucru in parchetele de exploatare,

ffiIf:[ ii:::ffiitlstrucfiuni, "guiil. de exploatare, ,"gurii. a" f,.ot""1iu muncii si 
'normere 

de prevenire si

l"';l,ililliJ"J::XiilliJ::*[1":, operatorul economic este obrigat sa respecte urmrtoarere reguri

8'9'l' In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate deocol Ei aflate in stare corespunzltoare de funclionire ;8'9'2' Se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa;8'9'3' colectarea materialului lemnos se va face in afara p"rtir"iL, cu seminfi;, pe traseele autorizate prin
l.:.."tll tehnologic aprobat si materializate pe teren ;8'9'4' Scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitardre c6nd solul este acoperit cu z6pad6 qi prinsemitiirdre sau suspendat, in lipsa stratului de zdpadd;
8'9'5' Depozitarea materialelor lemnoase gi a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuseviiturilor, evitdndu-se cf,ile de-scos-apropiat, jgheaburire, aruiire fiaiaieror si viire ;8'9'6' In perioadele ploioase, in lateralui drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru ase evita siroirea apei pe.distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora 9i transportul aluviunilor in aval;8'9'7' colectarea materialului lemnos cu traitoarele in perioadele cu frecipiiagii abundente este interzisr pentru ase preveni degradarea traseelor.
8'9'8' Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet qi din platformele primare, pentru a se evita aglomerareaacestora qi a drumurilor forestiere ;
8'9'9' In situalia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifian[i, acestea vor fi indepf,rtate prin imprrgtierea
!e ry1egui sau nisip care ulterior va fi adunat giindepirtat in locurispeciale de depozitare;
8'9'10' La intersecfia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmari in permanenta asigurareaintegritatii $anturilor de scurgere prin pdr(ile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor gi evitareadepozitarii aluviunilor pe drum ;
8'9'l l' Se va urmdri degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situa(ia in care acestea se
colmateazd cu aluviuni .

8. I 0. Se interzice cu desavarqire :

8' 10.1 . Pdrisirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren ;8.10.2. Folosirea tehnologiei de exproatare a arborilor cu coroana;
8.10.3. Corhlnitul lemnului direct in albia p6raielor;
8'10'4' Colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitalii abundente, precum si atunci c6nd solul esteimbibat cu apa este interzisa, cump6ritorul fiind in mdsura ,u ,oii.it. prelungirea termenului de exploatare, pe
baza notelor de constatare intocmite si insuEite de ocolul silvic ;
8' l0'5' Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceplia cazurilor cdnd se instaleazd podefe sau
tuburi, sau pe perioada iernii atunci c6nd exista pod de gheata ;
8'10.6. Aruncarea sau depozitarea in parchet sau pt maluri, in albiile pdraielor, in zonele umede, in zona
drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deqeuri etc. ;
8' 10.7. Colectatul prin tarare ;i semit6r6re a materialului lemnos pe drum auto forestiere;8'll' Transportul masei lemnoase se va efectua utilizdnd numai mijloace de transport care se incadreazd in
parametrii tehnici proiectafi ai drumului forestier utilizat,dupa cum urieaza:
8.ll.l. Tonajul maxim admis pentru transportul de materiale este de 5 to/axd inclrc6turl util6 in condilii de
carosabil uscat. Controlul tonajului se va efectua prin verificarea cantitatilor inscrise pe avizele de inso{ire pentru
masa lemnoasd. Nerespectarea gabaritului maxim stabilit atrage desctrrcarea autovehiculului p6nd Ia tonajul
admis si/sau sanclionarea acestora.



8'l l'2' Pentru limitarea accesului pe drumurile forestiere in condilii mereo nefavorabile, se vor amplasa bariere,iar inrerzicerea./permiterea accesutJi-pe'Jrrrrrrr. ilrr;;;;;';;::Lrni.u operatoriror economici.

l;lJ;i;.',jlX,lT:[:j:$:::X,:.,,:il:l#ffi;bilffi;;,* ,n,i,,.,re sau,,;i,a;. ;; drumur,e rorestiere

l;,lLii,l]"trmele 
primare pentru irpor::iur"u masei lemnoase exproatate vor fi amenajare in afara pratformei

8' I l'5' Este interzisd depozitareamaterialelor de orice fel pe carosabir, in qanfuri sau Ia capetere pode{eror.8.I 1.6. Este inrerzisd dereriorarea carosabilului, u qurlriui qi. pJ;1"r.8'll'7' Nerespectarea^prevederilor de la pct. s.it.i, s.t't.3,' g.ii;. gi g.ll.5 duce la aplicarea unei amenzicontravenlionale conform legii 17ll20l0 gi,la,reline.ea ae'tu'p"irounu vinovata o uneiiespagubiri egare cuvaloarea reparaliilor de execulat la segmeniul de drum ur..tut.6onstatarea contraven{iei se face de personarursilvic, iar carcur desp.gubiriror se faceie catre ocor, pe bazaunui deviz.8.12. La terminarea lucrdrilor de exploatare:
8'l2'l' Potecile' cdrdrile de interes iuristic, drumurile utile accesului in p6dure, vdile din interiorul parchetului, seelibereazd de resturi d.e exploatare, prin strdngerea lor in grdmezi ,i.i, a, urpaa, 

"ra"rai ; ,a interzice ,isarea, laterminarea exploatdrilor de masa lemnoasa'resturi de Jxploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma

il:HIjJ;: :r,:r:,^*n"'ului, 
pe ampriza drumului, i, i;tr;l;d-e scr.gere a upelo., in zonatimpanetor la

8'12'2' caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreazf,, se niveleazf, sau repara de c6tre
!|.i::Tli"idica in perioada de exploatare a masei lemnoase, urtr.i 

"u 
ra reprimire toate drumurile sa fie nivelareqr reparate ;

8'12'3' Dupr terminarea lucrarilor de exploatare;i transporl a masei lemnoase, operatorul economic este obligatsa dezafecteze instala(iile de scos-apropiat si constrr.liit" un.*. 
-lfuniculare, 

rampe, grajduri, cabane etc.) cuexcepfia celor acceptate de ocolul siivic'sa rdmdn6 pe teren in interesul gospoddriei silvice, iar toate materialelelemnoase trebuie scoase In afara acestuia;
8'12'4' in cazul in care, constatarea prejudiciilor gi distrugerilor se face la reprimirea parchetului saucumpf,rf,torul nu ia masuri de remediere gi/sau reparare, aceste sume vor fi refinute de vanzator din cau{iuneaconstituita in acest scop inainte de autorizarea parcietului;
8'13' in situalia in care se constata distrugerea drumurilor forestiere datorita nerespectdrii clauzelorcaietului desarcini, acestea vor fi remediate de cf,tre cumplrltor. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau

::111i] 
se va supofta de crtre cumpdritor din cauliune, aplic6ndu-se Ei amenzile prevazute de reglementtrrile invtgoare;

8'14' in pddurile de codru, in cazul ttrierilor cu restriclii, colectarea lemnului se face in afara po(iunilor cuseminliE' in asemenea cazuri, in cadrul perioadei permisl a. r..oriui. gi colectare, scosul lernnului se face printdrdre cdnd solul este acoperit cu ztrpad[ qi prin semit6rdre sau suspendat in lipsa stratului de zdpadd;
8'15' in pidurile cu regenerare naturalI nu constituie prejudiciu impuiauir distrugerea sau vdtdmarea seminliquluica urmare a desfagurdrii normale a procesului de exploitare in limita maxima ie s% din suprafala cu semin{iq,previzuttr in procesul verbal de predare primire a parchetului in cazul ttrierilor de dezvoltare sau de ltrrgire aochiurilor gi de cel mult l2yo in cazur tdierilor definiiive sau de racordare.
8'16' Pe suprafelele cu semin{iE prejudiciat peste limitele admise si pe taluzele drumurilor existente seefectueazS, dupd caz, lucrdri de imp[duriri sau recepiri, de consolid6ri, de tatre ocolul silvic, cu fonduri puse ladispozilie de cumpirdtor.
8'l7' Cumpdritorul are obligalia sa predea ocolului silvic, in termen de 60 de zile de la reprimirea parchetului decitre vdnzf,tor, suprafelele folosite ca platforme primare. Depaqirea termenului de 60 de zile se sanctioneazd
conform prevederilor legate in vigoare.
8'l8' Transportul materialului lemnos din parchet se va face in mod obligatoriu insolit de documentele de
transport legate, completate corect, avdnd necondilionat inventarul masei iemnoase pe dimensiuni, specii qi
partizi, cu respectarea stricta a prevederilor "Normelor referitoare la provenienfa, circulalia qi comercializarea
materialelor lemnoase" aprobate prin HG 49712020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta,
circula{ia 9i comercializareamaterialelor lemnoase, la regimul spaliilor de depozitare a materialelor'lemnoase'gi
al instalaliilor de prelucrat lemn rotund, precum gi a celoiprivind provenientra gi circulalia materialelor lemnoase
destinate consumului propriu al proprietarului gi a unor mdsuri de aplicare a prevederiior Regulamentului (UE)
nr' 99512010 al Parlamentului European gi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaliilor care
revin operatorilor careintroduc pe piafd lemn qi produse din lemn.
8.20. In perioada I aprilie - I octombrie, cumpirdtorul are obligalia de a transporta din pddure lemnul de
rSginoase necojit in maxim 30 zile de la dobordre.

CAP. IX. REGULI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI, SECURITATEA $I SANATATEA iN MUNCA,
PREVENIREA $I STINCEREA INCENDIILOR.



i;l;,ii;:i.:i?jri'#curile 
si modalitafile de depozitare si evacuare a resruriror menajere, a ceror imbibate cu

9'2'Toate deqeurile vor fi colectate in tomberoane sau containere etange, de a c6ror evacuare sau depozitare inlocurile permise se face rispunz[tor cumplrdtorului.

:r',#ffil"atorul 
va respecta legile si reglementarile legale priviroare la asigurarile de sanState gi protec{ia

9'4' Din punct de vedere al securita$i gi sdndtdfii in munca, activitatea de exploatare a masei lemnoase seorganizeazd' si se desfaqoard in conformitate cu prevederile r-.gii nr. : lg t2oo6a securitalii $i sanatatii in munca
:i*:l?#,:11'J;fl1'-tlli:',i,::?jfl:" Normeror metoaorolice de apricare u p,.,.a.,iioi r-egii nr.3te/2006,
9'5' In acest domeniu si sens cumptrritorului ii revin, in exclusivitate, cel pu{in urmdtoarele obligalii:a) intocmeEte documenta{ia pentru obfinerea autorizatiei ain pun.iJe reder. ar.securitalii gi sdnit6{ii in munctr gidocumentafiadestabilireamrsurilordesecuritatesi ianatate'inrrn.upentru lucrtrrilespecificateincontract; inaceasta documentalie.se vor prevedea solufii pentru toate aspectere legate de factorii;;-;;. ce se regrsesc indesfldqurarea.activitdli i de expioatare u rur.i lem noase ;b) ia masuri pentru realizarea atribuliilor ce ii.revin cu privire la pregdtirea si organizarea parchetului deexploatare' realizarea lucrdrilor de recoltare a lemnului si colectare a masei lemnoase, in conformitate cuprevederile din instrucliunile proprii elaborate de cdtre p..r,u,orri r".ri.iito. de operatorul economic;c) asigura punctul de Iucru cu personal calificat, verificat medical si instruit corespunzator, din punct de vedere alsecuritalii $i sanAtatii in muncl;
d) instructajul general la locul de muncd qi cel periodic se va efectua de c5tre cump6rdtor sau depersoane desemnate de cump[ritor gi va fi consen]nat in fise individuale de instruire;e) personalul muncitor va fi dotat corespunzator de cdtre cumparator, cu echipament de proteclie, conformsarcinii de munca pe care trebuie sa o execute Ei in conformiiate cu prevedeiile HG nr. 104g/2006 privindcerinlele minime de securitate si srnf,tate pentru utilizarea de cdtre lucrdtori a echipamentelor individuale deprotecfie, cu modificlrile si complet[rile ultirioare;
f) pentru lucrrrile mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje in buna stare de funclionare gi care corespund, dinpunct de vedere tehnic, activitatilor ce la va executa, pe toata durata derularii contractului, cu respectareaprevederilor din Hc nr' 114612006 privind cerinfele minime de securitate si sandtate p.nir, ,tilirurea in muncade cdtre lucrf,tori a echipamentelor de munca, cu modificarile si completdrile ulterioare;g) atunci cdnd mai mulfi operatori economici desfrsoard concomitent activitati in aceeagi unitate de produclie sauin acelagi bazin forestier sau in aceeagi unitate_amenajistica, cumpdrrtorul va incheia convenfii scrise cu fiecareparticipant la procesul de producgie, in care sa fie cuprins e clauze i"r*ia"* r" ;;;;;;t"sanatatea in munca;h) cumprrtrtorul are obliga{ia de a semnaliza corespunzdtor, din punct de vedere al securitalii qi s6ndt[fii inmunca' punctul de lucru unde igi desfdqoard activitatea, conform'HG nr. 97 l12006 privind cerin{ele minimepentru semnalizarea de securitate gi srnltate la locul de munca, cu modificrrile si completiirile ulterioare; deasemenea, are obriga{ia de a dota punctere de rucru cu truse medicare.
9'8' Transportul salarialilor proprii la locul de munca si de la locul de munca Ia domiciliu intrd in sarcinacumpdr[torului.
9'9' lncazul producerii de accidente cumpdrdtorul va anunta de indatd Inspectoratul Teritorial de Munci despreproducerea evenimentul u i.
9.10. Accidentul de munca va fi inregistrat de cumpdritor.
9'Il' Din momentul preddrii - primirii partizii spre exploatare si pana la reprimirea parchetului, rispunderea
fiylq aplicarea normelor de_prevenire si stingere a incendiilor in fondul foresiier revine cumpar6torului.9 '12'ln cazul in care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea si muncitorii sunt atenliona{i asupra
eventualelor elemente de biodiversitate existente in raza parchetu'iui, acegtia sunt obligali str respecte misurile
stabilite de protecfie a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi pozilionate pe schila'parchetului, iar modullor de protejare va fi urmlrit prin controalele ce se executa gi la reprimirea parcheielor.

cap. X. oRGANIZAREA ACTTVITATTT iN paRcupr

10. l. operatorii economici care exploateazi masa lemnoas6 au obligalia:
l0.l.l. Sa respecte tehnologia de exploatare aprobata de ocol;
l0'l'2' Sa introducd intaza parchetuluigama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobatd de ocol;
I 0 I '3 ' Sa foloseascl pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzatoare lucr6rilor ce se executa;
I0' I .4. Orice eveniment in activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc. j cade in sarcina cumpdr4torului.
10. l'5. Titularii autorizaliilor, cu exceplia persoanelorfizice,sunt obligati sa amplaseze intr-un loc vizibil, In
apropierea platformei primare, un panou pe care sunt inscrise principai-ele elemente de identificare a parchetului.



Fi[#r??HloLUL RpsppcrARII REGULTL,R srLVrcE DE ExpLoATARE $r RE.RTMTREA

ll'l' Prin controlul respectirii regulilor silvice de exproatare a maseilemnoase se urmiregte verificarea moduluide aplicare a prevederilor instiucliunitol. aprouut. prin orainui M.M.p. nr.l54ol20tL cu modificarite si

ilH:il11l.:':'J:fii#.'J:'Jlji::il:i 'i ri,lii,iio,..iiir.ii,", ce pot n aduse rondurui rorestier narionar
ll'2' controlul se realizeazd de cdtre personalul silvic imputernicit, in prezenta reprezentanturui imputernicit ar
llJffIl,I :J:T';:i:'J,i'.iJ"f il?ll;,i' 

o'u'iu controrurui ,. l,ii,.u.a qi stadiui .*prouu.ii masei remnoase,
I I '3' controalele se efectu eazd' in baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizatiei, insuqit de titularulautorizafiei' precum si ori de cate ori se impune efectuarea rrri .ont.l de cf,tre personalul imputemicit.I l'4' Fiecare parchet trebuie controlat in mod obligatoriu ..r fr1,:n o auta la un interval de 60 de zile.I l'5' Pe timpul efectudrii controlului reprezentantul titularurui autoriza{iei ae .*ptoata.e Jste ourigat str prezinteautorizafia de exploatare, procesul-verbal de predare-primlr. u pu."1,"turui, documenieie'inctreiate cu ocaziacontroalelor efectuate anterior, situalia la zi a exploata.ii gl trunrpl.trrui materiareror remnoase, precum si orice
:}f,,rtffi"'te 

care dovedesc mod'ul de respectare a regimului silvic, solicirate de persoanele care executa
I l '6' in cazul in care reprezentanfii titularului autorizafiei de exploatare nu se prezintala contror ra data stabiritaprin grafic, convocare sau de comun acord ,

prezentapddurarurui titurar ar cantonurui ,r"'t ,?':l"".:"::f':ff #ffiiJi*,:ffT::r?"J:y;.;xn*:xlj:control, se transmite in termen de 3 zire tituraruruiuutoriruli"i J.""*piou,ur..ll'7' In cazul in care personalul silvic imputemicit intocregi. au"oauriu controrurui acte de constatare pentrucontravenfii gi/sau infracliuni, acestea se menfioneara in p.o"eruir"ruul de control ,i ,. ,otulioneazi conformprevederilor legale.
ll'8' Reprimirea parchetelor se realizeazd de citre emitentul autoriza{iei de exploatare, pana cel tdrziu la dataexpiriri i termenu I ui de exploatare prev dzutd in autoriza{ie.ll'9' Reprimirea parchetelor se faie de crtre qeful ocoiului silvic sau de reprezentantul imputernicit al acestuia,in prezenta pddurarului titular al cantonului in care il ,;;i;at parchetur, gi de ctrtre reprezentanturimputernicit al titurarurui autoriza[iei, la o data convenittr de comun acord.
I l'10' in cazul neprezentdrii reprezentantului titularului uuroriruii.ioe exploatare penrru reprimirea parcheturui,se incheie in lipsa acestuia procesul-verbal, in care se consemneazd,.dacaeste cazul, qi valoarea prejudiciilorconstatate, precum qi eventualele penalit6li. Procesul-verbal de reprimire se trimite in t.r*.r'a.5 zile titularuluiautorizaliei de.exploatare, iar acesta nu va fi exonerat de plata prejudiciilor constatate.ll'll' In cazul in care la verificare pe teren se,constatacareprimirea parcheturui nu se poate realizaintruc6t nusunt intrunite toate condi{iile cerute de prezentele instrucliuni, s. in.r.,.i. un act de constatare.ll'12' In actul de constatare prevdzut la aliniatul de.mairrr'r. *.nitneaz6 cdexploatarea poate continua dupdtermenul de reprimire prevdzut in autoriza{ie, cu plata penalitatilo; stipulate in 

"ontru.t, 
plntru fiecare zi dinacest interval, sau cu luarea alter masuri legale, dupd ssr, Ei cu r"rf""iu*u obligatorie a perioadelor de restriclie

Ei a termenelor prevazute de prezentele instiucliuni. ectul ie constatare se inscrie in autoiizatie la rubrica privind

!IiT:'I!,Hi?i'',31';;.,,, contracturui in interiorur termenurui 0,..".,,, ,, *;;. ;oatare, incrusiv arduratelor de prelungire legal aprobate, comisia desemnata efectueaza reprimirea parchetului, cu inventariereamasej lemnoase pe picior, sau in fazele de dobordt gi scos_apropiat.
I l'14' In scopul evidenfierii statistice a masei lemnoase iecoltate anual, precum si pentru urmf,rirea aplic'riiprevederilor amenajamentelor silvice in parchetele nereprimite, se va incheia un act de constatare a maseifemnoaserecoltatepanaladatade3ldecembrie,pebazaactelorprivindcontrolul 

exploatirii,adocumentelorde
transport al lemnului qi a altor documente din care rezultastadiul exploatirii masei lemnoase.

Cap. XII. DISPOZITIt FTNALE

l2'l' odatd cu primirea sub semn6tura a prezentului caiet de sarcini, cumprrf,torul confirma ca a luat cunogtinfade obliga{iile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitalii sau negocieri directe si deprevederilor contractului de vdnzare - cumpdrare mastr lemnoasa pe picior care face parte intJlranta din prezentul
caiet de sarcini.

intocmit,
ing. Vincze Tamas Henrik

'Cl,N
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Primarla Oras Seini

OCOLUL SIIVIC ARDUO R.A.

Unitate de Produclie: I - Seini
Derumiie A.p.V: prim Seini

ACT DE PUNERE irt VRI-ORRE NR, 2200148300550

Jciluililic A.r.V: pnm Seini p/aqA

SuprafafS tofaie act - (ha): * 
-.-.-..--

Tratamenr: t.pRO(iREStVE(iNSAMANTARe. PUNER
Natura Produsulul: pRtNCIFALE COORTj 

'

Tehnologia de Exptoarare: sonriraEijir st LtuLTtpLDalainvenfarierii: 15.03.2022
Anul exploatirii: 2OZ2
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan lorma (:IRCUI.ARA nr.: SMoJ15

iN TUMINA)

I

I

i

I

I

Dtet

lnformatii privind
N.'r.5.M.

Grupa de specii Nr. de I Votum
arbori I

oE 50Rl'tMtiNTt: S$ncarll pe - (hal:
Arhori putre(tiiosi - (buc):
r.:tr un volum de - (mc):
lescarll - (btrc):
cu un volum de , (nrc):

Ritinaase
rAG

Qerercinee
Diverse tari
'9iverse moi

215
l

39

402.95
6.7t.
51.0

Totali ?g l 460.66
Specia ffi ENSIONT*..^.1-_ LA Lemr

Coaje
Lemn de foc Volurr

brutG M3 t.s lucru
Total VIJF 75,4i I ?.70

_0.*.1

0.20

2C9.48 1l I82,35 2r..69 402.95
1.79 7.69 1.98 1.09 0.5 7 13. t2 1,20 )o c'r 2.8:t 44.05
0.82 2,st o.i9 0,08 0.0 3 3.69 0.5"1 2.51 a1
2.81 n)o 0.04 0.01 .".3.65

230.1e

o.33

3. i6
2.97 4.2',2 6,9!

il60.66
TOTAL 116.21 86.48 14.91 4.46 3.44 0,64

IJ.A,

Srrpr,raal.i
iha) VSrsta I Panra

ani I c;

24,98
Seminti$ utitizabit

Total
volun
brut

460

Par I UA
curs5 I

Yo S. tot C0mpozilicr H.

45A 2,901 r.3.40 ;;i;;0
U.A, FA !g$L PAM V0lurn

-4!A_.
Total

402.95 44.05 6.71. 6.9s 460.66
402.9S 44.05 6.7r" ti.Blr 460.66

U.A, Specla

FA

Diamelre lnJltkili Vdrsl
a

Vol.
arb

Nr.
arb

Cregt
ere- d-l*

39.04

dcq lrt hc C.oaii
Lemn toc Volunr

br,..rt45A
G2 cl t M2 143 L5 Total

45.54 25.64 2 5.64 144 1.87 215 1I0.7
q

75.43 12.70 7.28 2.84

0.57

o.44

0.20

11,12

1.20-,,I'

182.3
5

29.53

2.51

21.69

2.83

-pi1
0.22

402.95

44.Os*t'
34_C0 34.00 21.28

-L1,2-8"
7s.67

144 36 1. /( 7.69 1.98 1.0s(;o t5) .15. J 45.33 25.67 144 2.24 l 0,82 g.L9

0.04

0,0s 0.03pApr 50.67 50 67 144 a tl )
257

?.81 0.7$'i-otal u.A.: 45A
0,0i 0.33 2.97

1t 6.2
1

86.48 14,91 8.46 1.44 0.64 13.r 6 217,3 24.98 460.66

257 116.?
J.

86.4tt 14.91 8.46 3.44 0.64 1"1.16 2L7.3
6

24.98 | 460 66

Sef 0r:ol.

Petrosi a nu. C{fr .^,,,,''''" t+'
.._r f_- .

, inrocmtt,

l!11 nI*"^')
_- .,,, 

, .j,.;.. .,.
"'.i)..

,,\,\
l;,r.':i,.'r,,.\i. , " , .,; i1,1.,
,.';.';lJ t,') . !,

..:. ir,

t, ..t:
'i '--ii-: i .

Uirou fond Forc:ilier,
, ll

/ il,, /.'..'6,t:.rrrt; t", ry
,r

Verificat,

rmen



Primana Oras Seini

OCOLUI SILVIC ARDUD R"A.

Unitate de produ(ie: I _ Seini
De,"gIg! 3.! q prinr Seini

ACT DE PUNERE TN VALOARE NR, 2200148300600

Suprdfata totald act - (ha); g.t
,l.r.lI9-,I:Ii r. prio6RFstvE (pu
IMPADU}iIRI
Nah,rap[odusulul PRINCIPALf
I ennctogia de Expioatare: soR.Datafnventarierii: 19.01.2022
Anui exptoatani: Z0Z?
P-rocede-ui ce inventarierc: flR (
Ciocan forma (:iRCULARA nr.: Si

NERE iN LUMINA. SACORDARI

CODRU
NMENIE SI IUUIIIPI.,I DE SORTI

:U FIR
q031s

:iir"

.ART 
DIM

hformatii privind
N.T.5.M.

Grupa de specii 'ni':?o
arbori

Vciun]

Stancaril pe -
Arl)ori putregi
cu un volurn d
lescaril - (bucl
cu un volum d

NSIONA

(ha):
!io$i - (buc):
le - (nrc):
:

e - (mc):

RSsinoase
FA6

Que rcinee
Diverse tari
l)iverse moi

713
61
30

1 469.92
7',\., 7 6
2s.9

soR1',

't'otal:
804 15{57.58

Specia

CATPEN

/\
Coaii

Lemn de foc Volunr
brul-Gl l

lez t*srJ M1 M2 M3 LS lucru
Totol VF

L.12
-q.6 a

5.:i 2

0.50 0.29 c.1GORUN (S)

PATTIN DI,:. IVIUNrE

4.4p_

0.65

20.65
J.I I 0.31 I5 47 1.41 1.9.09

2,95 O,B .J.15 34.57 5.39 31.80 i 1^ 7t.'76

6.81

1469.92

0.83 0,07 0,01 5.Il 4.22403.22 266.52 36.95 2 3.08 9.64 1.5 7
r()-rAl 40s.30 I 249.7?.

78.t2
25.5J r 0.80 1.85 7 80,42 -,,r.;l 742.69

U.A.

Supralata
(ha)

VSrsta
ani

Panta
G

B3 11, 1567.58
Seminfif uiitizaili,

Cornpozitie
Tota,

voluftl
brut

Par
cursi

UA % c Itl_t__
s.oo | ._ _

-*--r---
JH.
I roo

46C _l s.70 I 23.70 148 25.OO 80.00
156 /.s8U.A. I CA .q9-(sl PANl FA Vokrnl

46C 19.0! 1r It) 6.81 1469.92 l:567.s8
'lbtal

19.0S 71.761 6.81 1d69.921 1567..58

t,.A. Spccia
I Diametre

l-,,, T;;;
lnaltlmr VAr:;t

:_
148

Vol.
arb

Nr.
arb

Crelt
erQ

Sortare cJirnersion,-=..fr
ht lrc

ta
t".:lt [.entn toc Vclum

brut46C asll
13.64

2 8.74 17.?6 17.26 0.71

G1 G? GJ MI M2 M3 LS Total

so (si
7.12 0.6 7 0.50 0.20 0.13 15 47

34.00 21.80 21.8 0 148 1",18 4.43 20.6 5 >.)2 2.!15 0,87 0.15 5.39 3:1_.80
4 7.33 47.33 2d.10 2d.1 0 148 ?_.27 0.65 0.8J 0,07 0.01 0.14 5.1.1 0.?2I9.32 49.50 27.81 27.81 L48 ;t.06 713 403.2

?.

266.5
2

36.95 2:i.08 9.64 .t".5 7 J8.63 690.3
t

78.12 459.!2

804 408.3
0

?89.7
2

43.21 26.54 10.60 1.85 44.4't 742.6
I

83.1t 567.58

804 408.3
0

289.'1
)"

4:al.?.1 26.54 10.8{' 1.. Bir 4,1.47 742.6
9

n3.l I 1s67.58

V /t *>-y/
liiro(j Fon.i Forcsticr,

in, /."dvy,z,* 4
;i

t ,' ,"1::'lt ,: /':/
,i,'/ /,zi

t'/t! l' ) )
I /v

Verificat,

".'*,,,.,: 
.'

Sef 0col,

General U.A,



COMUNA CICIRI.i,U

OCOLUL SIIVIC ARDUD R.A.

Unitafed€produc;ie: ll

ACTDE PUNERE lru VAUOANE NR,22OOT483OO22O

- cicArlau - Handalu ltbei

.,*qgiiri." r.-.
;.,;'i )i APROS:Nl"lit .-

,f:-,",.atldi;;;A
f:'*"Ar.t)uD . /l

',1\q i<.,\. :'1
'\q.sii"

Birou fond Forestier,

,,) ,
,, 

-, 
j /.'! . !/' -) ,2. ,L:t.t

Yerificat,

/'/'
t

A.P.

I sup.ua"tA rotati act - (ha): Z.O

I r,ra(amcnt:_ l. pROCReStVE (itrts,

l l\4,!ur1 
produsului: pRtNCtpAl-E (

I r-ennotog,a de Exploatare: SoRT
; uara tnventarierii: 16.02.2022
I Anut exploatirii 2OZz
I 

Procede_ul de invcntariere: FIR Cl(rocan torma ClRCULani nr.: SM

Specia

rAG

[nrArrllnn) [ lnformlJll privind
;onntj I ry."r.s.m.
lMEt{TE st MuLnpLl DE soRTTMENTE I s6nc6rii pu 

_----..-....-

I Arbori putrcAaiori - (bucl:.,FrR li;lll'J.,11lix.13-t,,.t,t0311 
| cu un votum tie - (mc):

-t- -
son

Grupa de specii Nr, de
arbod

Volum

RSginoase
,IAG

Quercinec
DivL'rse tari
Diverse moi

235 466.39
s8.18

Total:.re I H
de foc-r*

524.57
--=:T"'rrt,lJrurYlI ct l-r,rr I ,z

qrA I Lemn
I rrlr I rq I tucru Cr.laji

L*mrl
Iotal

Voium
brut

_J G2

tl.17 18.29 1.90 o.s1l

I 2.26)f-;;lI 0.10 Ir= 299.8 f.i.39 151.14 25.20 466-39
TOT,\L ITfi I tsl. tle :z.st I-----------+ 4.s31 20.72 2.13 58.18

U.A.

Suprafa(i
lhai ,;;i;

anilC
%

2.42 332.79 ls.sz I t 7r,86 27.33 524.s7
sctnanlii (ltilizabi

%

zllle
btal
clum

Par

ss$
2.00l;J

GO (S)

s.i*-f---+-
r.oo I

Compo
63 119 2s.00 50,00

u.A- | FA vgfg!*
524.57

o.o^ol 524.57
63 i66.39J s8,t8
-fo(al

466.39 ss,1gl-s; 24.5 t
U.A. Spacia

Di&nletre
Vdrst

-"1
119

Vol,
arb

l.9B

Cregt

_9:dt dco ht !l_
?5.27

Nr.
arb

231

Sorlar"e dimenslonalJ
Coali

15.39

Volum
b:t

466.39

58.18

63 rA 40.81 45.69 25-77
G1

164,3
o

Lt.77

176.L
sl

_g?. .

115.4
6

G3 f,ll M2 M3 1,5_

0.19

Total VF
1.i..5 7 6.00 7.76 151.1

4
25.20

44.59 44.1L 23.!ol2t.so 1L 2.lt; 27

262
Tolal U.A.: 6i 18.29 1.90 0.81" 0.16 4.53 20.72 2.13

133.7
5

13.47 6-81

6-8t

2.42 0.19 19.92 171.8
6

2r.33 52_4.57

262 176.1
5

113.7
5

73.47 2.42 0.t 9 19,92 1.71.8
6

zt.ttl sz,t.st

General U.A.
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Nr' inregistrare operator econom ic/grupde operatori economici

CERERE
de inscriere la licita(ie

Operatorul economic/grupul de operatori

nr......., b1......., et. ... sc. ........., op. ..., cod poqtal telefon fix
mobil. ............., fax.... cont virament

, deschis la .. . .

sucursala inregistrat la oficiul registrului comerlului cu nr.

cod unic de inregistrare reprezentat legal
prin........... in calitate de..............

solicit inscrierea la licitalia organizatd, de ... .

in data de "" pentru achizilie (se specifica obligatoriu: mas6 lemnoasd
qi/sau materialele lemnoase fasonate)...

lmputernlcesc sd ne reprezinte in relatiile cu

pe dl/dna .., legitimat(a) cu

Reprezentant legal,

(semndtura gi gtampila)



Operator economic/grupul de operatori economici

DECLARATIE
pentru inscrierea Ia licita{ia publicr de masr lemnoasr/material lemnos fasonat

din data de

indeplineqte

din fondul

1' Declara{ie privitoare la indeplinirea condi(iilor previzute la art. 2l alin.
(5"1) lit. a) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate pubtici, aprobat o"tr roru.i"." 

"ur."nrtr, 
,". ,rrrrorr, .,

modificirile qi completlrile ulterioare.

Declar cd operatorul economic/grupul de operatori economici pe care il reprezint nu are

datorii fa(a de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate public6 a

unitalii administrativ-teritoriale

2. Declarafie privitoare la indeplinirea condi{iilor previzute la art. 2l alin. (5"1)
lit. b) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publicr, aprobat prin Hotrr0rea Guvernului nr. 715/2017, cu

modificirile gi completlrile ulterioare.

Declar cd operatorul economic/grupul de operatori economici pe care il reprezint:

t] nu este membru al niciunui grup de operatori economici;

t] este membru in grupul de operatori economici av6nd codul fiscal:

(Se bifeazd opliunea corespunzdtoare)



3' Declara(ie privitoare la indeplinirea condiliilor prevrzute la art.2l alin. (s^l)
Iit' d) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publicl, aprobat prin
modificlrile pi completiirile ulterioare*.

a) Declar cd operatorul economic/grupul de operatori economici pe care il reprezint
are anexa la certificatul de atestare pentru lucrdri de exploatdri forestiere completati la
zi;

b) Declar cd operatorul economic pe care il reprezint are adjudecat/contractat in
prestdri servicii/contractat direct un volum de masr lemnoasd de ............ mc, dar
care pdnl in prezent nu a fost trecut in anexa la certificatul de atestare pentru lucr5ri de
exploatlri forestiere, dupi cum urmeazd,:

bl) la unitatea Regiei Nalionale a Pidurilor - Romsilva/baza expenmentald/ocolul
silvic de stat infiinlat de Regia Autonomd,,Administra(ia Patrimoniului protocolului de

Stat".......... ...............,voIumul de.................mc;

b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizicdlpersoana juridicd

mc.volumul de

Data completarii:

Reprezentant legal

Operator economic/grupul de operatori economici

(denumirea, semndtura autorizatd, gtampila)

cu

* Se indicd denumirea entitdtii.
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OCOLUL SILVIC ARDUD R.A.                                                                       

Loc. Ardud, str. Nouă nr.1 

Jud. Satu Mare 

RO 27389563 

J30/519/2010 

Tel/fax: 0261/771600 

E-mail:office@ocolulsilvicardud.ro 

Nr. înregistrare ............... 

 

 

CONTRACTUL NR. ……… 

de furnizare a masei lemnoase pe picior 

din data de …………….. 

 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

FURNIZOR: OCOLUL SILVIC ARDUD R.A. cu sediul în loc.Ardud, str. Noua 

nr.1, jud.Satu Mare, tel./ fax 0261771600, email: office@ocolulsilvicardud.ro , nr. de 

înregistrare la Camera de Comerţ J30/519/2010 cod unic de inregistrare RO 27389563, cont  

bancar RO28BRDE310SV34058723100 deschis la B.R.D. Ardud., reprezentat prin sef ocol - 

ing. Petrosianu Calin , în calitate de furnizor, 

                                                  Și 

     BENEFICIAR: ………………. cu sediul ………………. jud. ……….., având cod 

de înregistrare fiscala …………….. reprezentat prin …………………, C.I., seria .. nr. …., 

CNP ………., în calitate de beneficiar au convenit la încheierea prezentului contract cu 

respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.Obiectul prezentului contract este furnizarea masei lemnoase pe picior adjudecată la 

licitația de masă lemnoasă pe picior din .........., partida ........., în volum brut de ......... mc, la 

prețul de ........ lei/mc, valoare totală ........ lei (nu conţine TVA), masă lemnoasă ce se 

regăseşte în partizile din tabelul nr. 1, pădurar .......: 

Nr. 

Crt. 
APV U.A. 

Volum 

brut-mc 
Preț lei/mc 

Valoare lei-

fără T.V.A. 
Proprietar 

1       

 
Garanție 5%/10%       

2.2. Masa lemnoasă ce provine din partizi amânate de la exploatare cel puțin un sezon de 

vegetație, şi din partizile autorizate la exploatare amânate de la exploatare cu cel puțin un 

sezon de vegetație se recalculează prin adăugarea creșterii curente aferente volumului 

amânat, potrivit normelor tehnice în vigoare. Totodată masa lemnoasă din actul de punere în 

valoare poate să crească datorită volumul prejudiciilor de exploatare apărute ca urmare a 

exploatării masei lemnoase din contractul respective. 
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2.3. Contract intră în vigoare la data semnării de către părţile implicate şi îşi încetează 

valabilitatea la maximum 120 de zile de la reprimirea partizii, o data cu îndeplinirea tuturor 

obligațiilor ce decurg din prezentul contract.  

2.4. În situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale sau fenomene climatice care împiedică 

desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile 

reglementărilor legale în vigoare şi înregistrate în sistemul informaţional SUMAL, durata 

contractului poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act adiţional încheiat anterior 

încetării valabilităţii acestuia.  

2.5. Atunci când condiţiile meteorologice duc la întârzierea intrării în vegetaţie, termenul de 

exploatare poate fi prelungit cu maximum de zile prevăzut în instrucţiunile în vigoare, cu 

notificarea structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în 

termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii. În astfel de situaţii se va 

încheia act adiţional la prezentul contract. 

 

III.   OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI  

3.1.  Să elibereze autorizaţia de exploatare prin ocolul silvic, persoanei împuternicite în acest 

scop, cu cel puţin 10 zile înainte de termenul de începere al procesului de exploatare, 

prevăzut în eşalonare (vezi Capitolul IX). Pentru pregătirea parchetului furnizorul poate emite 

autorizaţie la solicitarea agentului economic cu 15-30 zile înainte de primul termen din 

eşalonare, dar numai pentru lucrările prevăzute în Normele aprobate cu Ord.M.A.A.P. nr. 

1540/2011. La eliberarea autorizaţiei de exploatare se ţine cont de prevederile din Normele 

aprobate cu Ord.M.A.A.P.nr.1540/2011. Neeliberarea autorizaţiei în asemenea cazuri nu 

modifică termenele de exploatare la parchetul la care se eliberează autorizaţia nouă. 

3.2. Predă  parchetul spre exploatare,se face conform prevederilor instrucţiunilor în vigoare, 

beneficiarului ori reprezentantului împuternicit al acestuia, predarea – primirea spre 

exploatare a masei lemnoase se face pe bază de proces verbal. Dacă partida a fost plătită 

integral anticipat, se poate preda spre exploatare întreaga masă lemnoasă din partidă, dacă 

plata se face conform unui eşalonări, predarea spre exploatare se va face pe postațe, mărimea 

postaței fiind în funcție de suma achitată .  

3.3. Pune la dispoziţia beneficiarului suprafaţa necesară  platformei primare, dacă aceasta se 

amplasează în fondul forestier administrat de ocolul silvic.  

3.4. Urmăreşte respectarea graficului de eşalonare la exploatare a masei lemnoase .  

3.5. La predarea spre exploatare a parchetului, materializează pe teren căile şi instalaţiile 

pentru scos-apropiatul lemnului prevăzute în tehnologia de exploatare aprobată şi înscrisă în 

autorizaţia de exploatare și urmărește ca exploatarea / transportul masei lemnoase să se 

realizeze conform eşalonării.  

3.6. Cu prilejul controalelor de exploatare, verifică respectarea regulilor silvice de exploatare, 

constată, inventariază şi estimează volumul arborilor prejudiciaţi de beneficiar prin lucrările 

de exploatare a masei lemnoase, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare. 

3.7. Cu ocazia oricăror controale, verifică utilizarea echipamentului individual de protecţie a 

muncii, iar în cazul constatării unor deficienţe sesizează instituţiile abilitate ale statului.  

3.8. În cazul în care constată abateri ale beneficiarului de la reglementările privind recoltarea 

masei lemnoase, furnizorul va solicita Comisiei de atestare a operatorilor economici în 
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activitatea de exploatare forestieră, anularea sau retragerea atestatului de exploatare al 

beneficiarului, după caz.  

3.9. Cel târziu la predarea-primirea masei lemnoase spre exploatare, aduce la cunoştinţa 

beneficiarului ori reprezentantului împuternicit al acestuia obligaţiile care îi revin din 

Standardul de certificare a managementului forestier (inclusiv cele referitoare la 

obligativitatea dotării şi utilizării echipamentului individual de protecţie), aferente pădurii şi 

suprafeţei pe care este constituită fiecare partidă care face obiectul prezentului contract. De 

asemenea, în cazul suprafeţelor certificate, aduce la cunoştinţa beneficiarului aspectele 

identificate la evaluarea impactului de mediu şi social al operaţiunilor forestiere, efectuată cu 

ocazia punerii în valoare, precum şi măsurile necesare pentru protejarea acestora.  

3.10. Constată neconformităţile în raport cu standardul de certificare referitor la exploatarea 

masei lemnoase contractată, notifică beneficiarul în vederea eliminării. 

3.11. Reprimește, la sfârşitul exploatării, parchetul care face obiectul prezentului contract în 

termen de cel mult 5 zile de la data notificării scrise a titularului autorizației de exploatare, 

dar nu mai târziu de termenul prevăzut în autorizația de exploatare, numai în cazul în care 

sunt întrunite şi respectate toate condiţiile menţionate în instrucţiunile în vigoare şi în 

prezentul contract, în prezenţa delegatului împuternicit al beneficiarului, întocmindu-se 

procesul-verbal de reprimire, în două exemplare.  

3.12. În cazul neprezentării reprezentantului beneficiarului, reprimirea parchetului se face în 

lipsa acestuia, conform prevederilor legale în vigoare, consemnându-se, dacă este cazul, şi 

valoarea pagubelor constatate, precum şi eventualele penalităţi. Un exemplar al procesului-

verbal de reprimire se trimite beneficiarului, în termen de 5 zile de la data efectuării 

reprimirii.  

3.13. Încheie un act de constatare, în cazul în care reprimirea parchetului nu se poate realiza 

la termenul prevăzut pentru reprimire, în care se precizează termenul până la care exploatarea 

poate continua, cu respectarea instrucţiunilor în vigoare şi cu plata penalităţilor prevăzute în 

prezentul contract, pentru fiecare zi din acest interval. Termenul acordat va fi corespunzător 

volumului de masă lemnoasă nerecoltat sau duratei necesare pentru efectuarea lucrărilor de 

curăţire a parchetului.  Actul de constatare se înscrie în autorizaţia de exploatare la rubrica 

privind prelungirea autorizaţiei.  

3.14. Urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale, cu obligaţia ca în cazul nerespectării 

acestora să notifice beneficiarul şi să întocmească documentaţia necesară rezilierii 

contractului pe care o va înainta furnizorului, inclusiv cu propunerea de a se emite pretenţii 

asupra masei lemnoase aflată în faze pe suprafaţa parchetului şi în platforma primară, în 

limita cuantumului contravalorii obligaţiilor neonorate de beneficiar.  

 

IV. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI  

4.1. Să plătească contravaloarea tuturor obligațiilor financiare stabilite conform prevederilor 

prezentului contract. 

4.2. Să ridice autorizaţia de exploatare, înainte de termenul prevăzut pentru începerea 

exploatării, să participe la predarea-primirea efectivă, în teren a partizii, direct sau prin 

delegat împuternicit, conform instrucţiunilor în vigoare.  
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4.3. Să exploateze masa lemnoasă numai pe bază de autorizaţie de exploatare și proces verbal 

de predare primire , în cadrul perioadelor şi termenelor prevăzute de aceasta. Este interzisă 

exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare și în 

afara postațelor predate spre exploatare.  

4.4. Să răspundă de respectarea regulilor silvice de exploatare.  

4.5. Să suporte toate pagubele produse din culpă fondului forestier (prejudicii, pagube 

provenite prin tăieri ilegale, incendii, etc) constatate pe suprafața parchetului, a platformei 

primare și de-a lungul căilor de scos- propiat, conform tehnologiei aprobate, de la predarea-

primirea parchetului spre exploatare, pe bază de proces verbal de predare-primire, până la 

reprimirea acestuia, pe bază de proces verbal de reprimire. 

4.6. Să respecte graficul de eşalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate 

stabilită de comun acord cu furnizorul. 

4.7. Să respecte normele privind protecţia mediului, în special cele referitoare la menținerea 

curățeniei atât pe terenurile forestiere cât şi pe cursurile de apă/pâraiele din zonă, platforma 

primară şi căile de acces la parchet, fiind interzise cu strictețe depozitarea/abandonarea 

resturilor menajere, PET-urilor, bidoanelor, sacilor, pungilor, anvelopelor, resturilor de 

exploatare, sticlelor sau altor ambalaje, etc. 

4.8. Să respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor în fond forestier precum şi 

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (să doteze echipa de exploatare cu 

mijloace tehnice de primă intervenţie în caz de incendiu sau cu două stingătoare portabile tip 

P6, să nu fumeze decât în spaţii special amenajate în acest scop, să nu folosească focul 

deschis pe suprafaţa parchetului, a platformei primare etc).  

4.9. Să respecte instrucţiunile în vigoare privind termenele, modalităţile şi perioadele de 

colectare, scoatere şi transportul materialelor lemnoase. 

4.10. În cazul în care pentru colectarea lemnului este necesar să traverseze terenurile 

aparţinând altor proprietari, beneficiarul are obligaţia plăţii servituţii de trecere sau a 

despăgubirilor stabilite prin înţelegere scrisă cu proprietarii respectivi, încheiată înaintea 

autorizării partizii spre exploatare. 

4.11. Să folosească la transportul masei lemnoase numai mijloace de transport care se 

încadrează în parametrii tehnici proiectaţi ai drumului forestier utilizat. 

4.12. Să predea ocolului silvic, în termen de 120 de zile de la reprimirea parchetului de către 

furnizor, suprafeţele folosite ca platforme primare. Depăşirea termenului de 120 de zile se 

sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.                               

4.13. Să sesizeze ocolul silvic pentru constatare, dacă prin recoltarea arborilor autorizaţi la 

exploatare au fost prejudiciaţi - rupţi, dezrădăcinaţi-arbori nemarcaţi, în conformitate cu 

prevederile art. 107, alin (4) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și 

completările ulterioare. Să achite valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciați şi 

valoarea prejudiciilor calculate în conformitate cu reglementările în vigoare.  

4.14. Să nu taie arbori nemarcaţi/neinventariați şi să nu scoată arbori din pământ pe cuprinsul 

suprafeţelor predate spre exploatare şi în afara acestora. În situaţia în care se produc astfel de 

tăieri ilegale, acestea se supun sancțiunilor prevăzute de lege.  

4.15. Să respecte cerințele Standardului privind certificarea managementului forestier, pentru 

suprafețele certificate, comunicate în scris de către furnizor, în activitatea de exploatare a 
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masei lemnoase (inclusiv cele referitoare la dotarea şi utilizarea echipamentului individual de 

protecţie).  

4.16. Documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare şi 

respectarea condiţiilor ce se impun pe linie PSI, SSM şi protecţia mediului, avându-se în 

vedere evitarea degradării solului, a malurilor şi albiilor apelor. Cu această ocazie vor fi 

stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalaţii de 

transport, amplasarea şi dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcţii 

temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase. 

4.17. Beneficiarul este obligat să respecte următoarele: 

 OM nr. 1540/2011 cu completările şi modificările ulterioare; 

 HG 497/2020 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 celor 

privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu 

al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 

995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de 

stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor careintroduc pe piaţă lemn şi produse din 

lemn; 

 Termenul de exploatare din autorizația  de exploatare; 

 Va răspunde material faţă de achizitor prin achitarea contravalori eventualelor 

sancţiuni dacă din vina exclusivă încalcă regulile cu privire la protecţia mediului, 

protecţia apelor, exploatarea masei lemnoase şi orice alte reglementări în vigoare; 

 Să respecte graficul de eşalonare a exploatări  a masei lemnoase întocmit împreună cu 

reprezentanţii ocolului şi anexat la autorizaţia de exploatare; 

 Să exploateze masa lemnoasă, obligatoriu pe postaţe. Postaţele se vor delimita pe 

teren de către ocol în prezenţa beneficiarului; 

 Să execute lucrările de explotare a masei lemnoase cu respectarea caietului de sarcini 

şi eşalonării a termenelor prevăzute în autorizaţie, a tehnologiei de exploatare pe căile 

de acces aprobate, să repredea parchetul, să repredea drumul forestier, poduri, podeţe, 

depozitul primar, fără degradări. Degradările aduse drumurilor forestiere se vor 

remedia pe cheltuiala beneficiarului. Lunar va depune în scris la ocolul silvic 

rezultatul exploatării. Remedierea degradărilor aduse fondului forestier și instalațiilor 

existente se va face din garanția de bună execuţie constituită la client; 

 Garanţia de bună execuţie se constituie din garanţia de participare de 5% din valoarea, 

fără TVA, de pornire la licitație pentru fiecare partidă contractată la care se adaugă 

diferența până la cuantumul de 5%/10% din valoarea, fără TVA, de adjudecare la 

licitație . Ocolul silvic îşi rezervă dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate de către beneficiar prin 

executarea prezentului contract sau prin conduita ilicită a acestuia cu ocazia prestării 

serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. În cazul reţinerii din garanţie a 

contravalorii unor prejudicii sau degradări, aceasta se va completa prin reţinere din 

valoarea următoarei facturi sau dacă garanția de bună execuție nu acoperă eventualele 
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daune (neplata facturilor în termen, alte daune), cumpărătorul are obligația să achite 

aceste daune; 

 Să fie autorizat de Inspectoratul teritorial pentru protecţia muncii, să respecte 

prevederile legii nr. 319 din 2006 –,,Legea securității și sănătății în munca” cu 

completările şi modificările ulterioare,  HG 1425 din 2006 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 319/2006. Răspunde nemijlocit de 

instruirea angajaţilor  pe linie de protecţie a muncii şi de respectarea de către aceştia a  

normelor de protecţie a muncii la explotarea, fasonarea materialului lemnos; 

 Să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu pentru activitatea respectivă , conform 

O.M. 1298/2011; 

 Să prezinte lista personalului care va fi implicat în lucrările de exploatare, precum şi 

evaluarea riscurilor pentru aceştia; 

 Să prezinte pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către şeful de ocol, 

documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare şi 

respectarea condiţiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM şi protecţia mediului, avându-

se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor şi albiilor apelor; 

 Se obligă să respecte: Normele tehnice de prevenire şi stingere şi stingere a 

incendiilor (P.S.I.), precum şi reglementările în vigoare privind protecţia mediului şi a 

apelor. În perioada exploatării  masei lemnoase beneficiarul este obligat să deţină în 

zona parchetului materiale necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale cu 

combustibili sau lubrifianţi (nisip, rumeguş, etc.), precum şi mijloace de intervenţie în 

caz de incendii;    

  În vederea protejării regenerării naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării degradării 

solului, valorificării integrale a masei lemnoase, beneficiarul este obligat să respecte 

următoarele: 

 - 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 ;  

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

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

- târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă; 

- tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă;  

- doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială, 

pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări 

ori 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; 

- executarea tăierii arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în 

partea din amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia; 

- 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;  

- 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;  

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

teren cu vopsea sau var la predarea parchetului; 
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 - arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva 

vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane;  

- colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este 

interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor, precum şi atunci când solul este îmbibat cu 

apă;  

- la tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scosul 

lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, şi prin semitârâre sau 

suspendare, în lipsa stratului de zăpadă; 

- depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor 

este interzisă; 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 etc) în grămezi mici ce se aşează în afara ochiurilor cu seminţiş; 

- la terminarea lucrărilor de exploatare beneficiarul este obligat să execute nivelarea căilor de 

scos – apropiat folosite la colectarea lemnului; 

- este interzisă continuarea doborârii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul ritmic în 

depozitele primare a masei lemnoase în maximum 20 de zile în sezonul de vegetaţie şi 

respectiv 30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau nu se face curăţirea de resturi de 

exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciabile; 

Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată 

pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se 

evite degradarea solului, a arborilor şi seminţişului; 

- dacă prin doborârea arborilor autorizaţi la exploatare au fost prejudiciaţi - rupţi, 

dezrădăcinaţi - arbori nemarcaţi, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să sesizeze 

ocolul silvic pentru constatare, fără ca aceşti arbori, după caz, să se doboare sau fasoneze. 

Constatarea, inventarierea şi marcarea arborilor prejudiciaţi se pot face şi fără o sesizare 

prealabilă, prin controalele curente de exploatare, şi se finalizează prin procesul-verbal de 

control al exploatării. Volumul arborilor prejudiciaţi se determină prin inventariere cu 

stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. Pentru prejudiciile constatate în parchete 

exploatate în baza unui contract de prestări de servicii de exploatare, valoarea prejudiciilor se 

calculează prin înmulţirea volumului cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe 

picior stabilit anual prin ordin al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, 

multiplicat de două ori; 

 - 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 (Legea 

31/2000, etc) ;  

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

exploatare, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; 

- se interzice abandonarea de material lemnos de-a lungul drumurilor pe care se transportă 

lemnul precum şi a văilor limitrofe; 

- depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor 

este interzisă;  
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- se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării 

parchetului, normele de protecţia muncii în exploatări forestiere şi este obligaţia echipelor de 

muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii apărute în zona respectivă ;  

- în cazul exploatării masei lemnoase de răşinoase, când există pericolul infestării cu ipide, 

lemnul se va coji obligatoriu în pădure, cioatele de molid şi pin se cojesc în întregime, iar la 

celelalte specii de răşinoase, prin curelare; 

 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 precomptare, cu ocazia predării parchetului se va atenţiona beneficiarul 

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

numărul ciocanelor şi vopseaua cu care acestia au fost marcaţi. Totodată dacă există 

arbori inventariaţi de biodiversitate sau arbori morţi , aceştia se vor trece în actul de 

predare al parchetului  iar la reprimirea acestuia se vor menţiona si reprimirea 

acestora. 

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

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

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

taluzurilor.  

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

grade. 

 Se vor evita zonele cu panta transversală mai mare de 35 de grade . Se vor limita 

traseele în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% şi 45% . 

 Se vor evita zonele mlăştinoase şi stâncăriile, precum şi alte ecosisteme fragile, 

identificate ca atare şi specificate de către reprezentanţii ocolului silvic. 

  Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul 

traversărilor se va reduce la minimum,  iar traversarea se va face perpendicular pe 

cursul de apă;  

 La traversarea cursurilor de apă,  pe perioada când nu este format pod de gheaţă,  

beneficiarul va proceda la instalarea de tuburi din beton sau podeţe din trunchiuri de 

lemn. 

 Aprobarea realizării drumurilor de versant se face de şeful ocolului silvic.  

 Se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe de lemn în punctele de traversare a 

cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă 

suficientă rezistenţă. 

  În raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de 

exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare. 

 În perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de 

scurgere a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, 

erodarea acestora şi transportul aluviunilor în aval. 
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  În situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi 

îndepărtate prin împrăştierea de rumeguş sau nisip care ulterior va fi adunat şi 

îndepărtat în locuri speciale de depozitare ; 

 Traseele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos - apropiatul masei lemnoase 

reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a 

terenurilor pe care se amplasează.   

  Drumurile de scos- apropiat şi cele de transport prin pădure, care se deteriorează din 

vina beneficiarului, se vor nivela şi repara, pe cheltuiala beneficiarului, concomitent 

cu lucrările de scos – apropiat; se interzice colectatul prin târâre şi semitârâre a 

materialului lemnos pe drumurile forestiere. 

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

porţiunilor cu seminţiş. În aceste, păduri, în special în cadrul perioadei permise la 

recoltare şi colectare, scosul lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu 

zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă. 

4.18.Se interzice cu desăvârşire :  

 Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în 

teren; 

 Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană; 

 Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor; 

 Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi 

atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite 

prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi 

însuşite de ocolul silvic;  

 Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheţ.  

În cazuri bine documentate şi care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanţe 

scurte, materializate în teren şi precizate de documentaţia de exploatare aprobată de şeful 

ocolului ;   

 Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se 

instalează podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheaţă;   

 Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele 

umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.;  

 Colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drum auto forestier; 

4.19. În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu 

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 de cel mult 

12%, în cazul tăierilor definitive sau de racordare. Valoarea pagubelor pentru seminţişul 

prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale 

privind modalităţile de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere şi se va imputa 

beneficiarului. 

4.20. Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele precizate la lit. j şi pe taluzurile 

drumurilor de tractor executate ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până 
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la realizarea stării de masiv, retezarea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, cu fonduri 

constituite din cauţiunea depusă de titularul autorizaţiei de exploatare, pe bază de deviz.  

 4.21. Se interzice lăsarea în parchete şi în suprafeţele afectate de produse accidentale, la 

expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de 

lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafaţa parchetelor şi a suprafeţelor 

afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat 

lemnul;  

4.22. Orice eveniment în activitatea de exploatare pe raza parchetului (accidente, incendii, 

etc) cade în sarcina unităţii prestatoare de servicii; 

4.23. Să depună la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de exploatare, pe lângă 

împuternicirea responsabililor cu exploatarea prevăzută în contract şi o listă cu personalul 

care va executa lucrările de exploatare cu menţionarea funcţiei şi pregătirii profesionale a 

acestora şi documentele care atestă instruirea acestora pe linie profesională şi pe linie de 

protecţia muncii ;  

4.24. Să respecte legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi 

protecţia angajaţilor. 

4.25. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi şi acte doveditoare 

privitoare la deţinerea de către agentul economic a materialelor de protecţia muncii. 

Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecţie de către angajaţ i. De 

asemenea, agentul economic are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de 

exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.  

 4.26. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea şi muncitorii sunt 

atenţionaţi asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, 

aceştia sunt obligaţi să respecte măsurile de protecţie stabilite prin principiile şi criteriile de 

gestionare a pădurilor certificate. Astfel, elementele identificate vor fi poziţionate pe schiţa 

parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută şi la 

reprimirea parchetelor. 

4.27. Se va amplasa un panou cu elemente de identificare ale parchetului conform OM 

1540/2011, amplasarea se va face în loc vizibil în parchet , pe toată perioada autorizată  a 

lucrărilor, totodată se vor amplasa la loc vizibil panouri de avertizare ,,ATENȚIE SE 

DOBOARĂ ARBORI”. 

 

V.  MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 

 5.1. Contravaloarea masei lemnoase pe picior care face obiectul prezentului contract, se 

plătește furnizorului, în baza facturilor emise, conform graficului de eșalonare stabilit de 

comun acord între furnizor și beneficiar, cuprins la Art. 9.1. Masa lemnoasă va putea fi 

transportată din platforma primară numai după încasarea contravalorii acesteia sau după 

depunerea de instrumente de plată ( acceptate: cec, bilet la ordin avalizat de bancă, sau 

scrisoare de garanție bancară) cu scadență la maximum 20 de zile calendaristice; lunar se vor 

face regularizări între volumul de masă lemnoasă exploatat și cel plătit. 

5.2.  Garanţia de bună execuţie se constituie din garanţia de participare de 5% din valoarea, 

fără TVA, de pornire la licitație pentru fiecare partidă contractată la care se adaugă diferența 

până la cuantumul de 5% /10% din valoarea, fără TVA, de adjudecare la licitație.  
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5.2. Garanția de bună execuție este în cuantum de 5% /10%din valoarea, fără TVA, de 

adjudecare la licitație fiind în valoare de  ….. lei. 

5.3. Furnizorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție oricând pe 

parcursul derulării contractului, în cazul în care beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile 

asumate prin contract. 

5.4. În cazul în care beneficiarul nu achită factura emisă de furnizor la termenul scadent, 

furnizorul poate emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita sumelor 

neachitate plus cuantumul eventualelor prejudicii suferite, după caz.  

5.5. 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 şi perioada de 

valabilitate a garanției de bună execuție.  

  

VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 

 6.1. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, partea 

în culpă, după caz, datorează celeilalte părţi daune interese, penalităţi calculate astfel : 

  a) În sarcina furnizorului penalităţi de 0,3 % pe zi calculate la valoarea masei 

lemnoase pe picior din contract pentru întârzierea predării:  

 - autorizaţiei de exploatare faţă de data prevăzută în contract dacă această întârziere s-a produs 

din culpa furnizorului; 

 - parchetului la data prevăzută în autorizaţia de exploatare, dacă această întârziere s-a produs din 

culpa furnizorului; 

  b) În sarcina beneficiarului, penalităţi de : 

 - 0,3 % pe zi întârziere din valoarea masei lemnoase neexploatata (pe picior și în faze) 

neevacuate din parchet în termenele prevăzute în autorizaţia de exploatare; 

 -  5% pe zi întârziere pentru necurăţirea parchetului în termenul prevăzut în autorizaţia de 

exploatare ( procent aplicat la valoarea lucrărilor de curăţire a parchetelor); 

 -  0,5%  pe zi întârziere aplicat la valoarea sumelor scadente la plată, conform facturilor emise 

de furnizor, calculate pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare 

termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusive. 

  - dacă nu se pot reprimi din culpa beneficiarului, în termenul prevăzut în autorizaţia de 

exploatare, suprafeţele pentru care sunt planificate şi organizate lucrările de regenerare, 

beneficiarul plătește penalităţi în cuantum de 1% din valoarea devizului întocmit de către ocolul 

silvic pentru respectiva lucrare de regenerare, pentru fiecare zi de întârziere, precum şi daune – 

interese în cazul în care se pierde un sezon de vegetaţie. 

 

VII. FORȚĂ MAJORĂ 

7.1. Forța majoră, așa cum este definită de lege, exonereaza de răspundere partea care o 

invoca cu condiția notificarii scrise prealabile, la ocolul silvic, în termen de 3 zile lucrătoare 

de la apariția cazului de forță majoră până la încetarea ei. Notificarea va fi dovedită printr-un 

proces verbal de constatare încheiat între părți, care va fi depus la sediul Ocolului Silvic 

Ardud R.A în termen de 10 zile lucrătoare. Încetarea cazului de forță majoră se dovedește cu 

un proces-verbal de constatare care va fi depus la sediul Ocolului Silvic Ardud R.A. în 

termen de 3 zile lucratoare pentru regularizarea eșalonării. 
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7.2. Prin forță majoră, în condițiile prezentului contract, se înțelege : calamitarea drumurilor 

auto, avalanșe,  prăbușiri sau alunecări de teren, inundații, înzapeziri. Greva nu constituie caz 

de forță majoră. 

 

VIII.  ALTE CLAUZE 

8.1 La eliberarea autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase, agentul economic va face 

dovada achitării garanție de bună execuție de  5 %/10% din valoarea masei lemnoase 

contractate, drept garanţie pentru eventuale prejudicii care ar putea fi produse pădurii şi 

seminţişului. 

8.2. Această sumă, va fi depusa în contul Ocolului Silvic, constituit în acest sens. Deblocarea 

garanţiei depuse se va face după reprimirea parchetului în cauză prin prezentarea actului de 

reprimire. 

8.3. Produsele accidentale apărute în cursul anului de producţie forestieră, pe suprafaţa 

parchetului contractat cu agentul economic şi aflat în lucru, vor fi puse în valoare cu 

prioritate, conform instrucţiunilor în vigoare şi se vor scoate la licitaţie. 

8.4. În cazul  prejudiciilor evitabile şi inevitabile se aplică prevederile  Ord. 1540/2011. 

8.5. Pentru seminţişuri şi puieţii prejudiciaţi peste limitele admise de instrucţiuni, beneficiarul 

va plăti despăgubiri conform tarifelor legale, la data constatării. 

8.6. Pagubele cauzate prevăzute se vor recupera de la agentul care le-a produs. 

8.7. Pentru parchetul abandonat se va rezilia contractul iar masa lemnoasă rămasă în parchet 

sau pe rampe, va reintra în posesia furnizorului cu titlu de daune-interese, beneficiarul 

nemaiavând nici un drept asupra acesteia, pierzând în acelaş timp şi avansul de licitatie. 

Parchetul neatacat în termen de 15 zile de la data prevăzută pentru începerea exploatării se 

consideră abandonat şi de asemenea abandonat se consideră şi parchetul atacat, dar în care nu 

s-a lucrat cel puţin 15 zile – aceasta nu scuteşte agentul economic de plata penalităţilor pentru 

intervalul respectiv (excepţie în caz de forţă majoră).  

8.8. În cazul solicitării de reziliere a contractului din partea agentului economic, înainte de 

autorizarea parchetului, se va realiza, dar agentul economic va pierde garanția de bună 

execuție.  

8.9. În cazul solicitării unilaterale de reziliere a contractului din partea agentului economic, 

dupa autorizare și în timpul exploatării, rezilierea se va efectua, dar  agentul economic 

pierzând garanția de bună execuție. Totodată furnizorul își revervă dreptul de a interzice 

prezenta pe o perioada de minim 6 luni  la liciațiile organizate. În toate cazurile de reziliere 

agentul economic este obligat să pună la dispoziţia organelor silvice muncitori care vor 

participa la inventarierea masei lemnoase din stoc . În cazul în care agentul economic nu 

asigură permanenţa muncitorilor pe perioada inventarului, furnizorul va solicita de la agentul 

economic costul lucrărilor de punere în valoare. Agentul economic va fi reprezentat la aceste 

inventarieri de către administratorul sau împuternicitul acestuia. 

8.10. Masa lemnoasă existentă pe picior şi în faze la 31 decembrie a anului de producţie va 

constitui resursă pentru anul următor. Această masă lemnoasă va fi recontractată în anul 

următor prin acte adiţionale la contract. Aceste acte adiţionale se vor încheia în prima 

jumătate a lunii ianuarie a anului următor cu respectarea prevederilor din Normele aprobate 

cu Ord. M.A.A.P. nr. 1540/2011. În sensul celor de mai sus, în perioada 15 - 20 decembrie se 
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vor efectua verificări în parchet pentru a stabili corect existenţa stocului, întocmind actul de 

constatare în acest sens.  

8.11. Beneficiarul de masă lemnoasă îşi asumă toate responsabilităţile în respectarea 

normelor de tehnica securităţii muncii şi apărării înpotriva incendiilor. În baza din Normele 

Metodologice de aplicare a Legii Protecţiei Muncii nr. 319/2006, eventuale accidente se vor 

înregistra la agentul economic care execută exploatarea masei lemnoase iar responsabilitatea 

producerii lor cade în sarcina angajaţilor săi, vinovaţi de nerespectarea N.T.S.M. şi P.S.I.. 

8.12. Beneficiarul de masă lemnoasă îşi asumă toate responsabilităţile în respectarea 

restricțiilor de circulație instituite pe drumurile de pe raza u.a.t.-urilor pe care transporta 

materialul lemnos. 

8.13. Modificarea clauzelor contractuale sau a unor prevederi din prezentul contract se poate 

face prin acordul parților prin act adițional.  

8.14. Eventualele litigii se vor stinge pe cât posibil pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu 

este posibil, litigiul va fi dedus spre soluționare instanţelor judecatorești cu competență din 

raza teritorială de la sediul furnizorului. 

8.15. Clauzele prezentului contract se copleteaza de drept cu dispozițiile Codului comercial, 

Codului civil, Codului silvic precum și a legislației incidente.  

8.16. Prezentul contract s-a încheiat în doua exemplare originale câte unul pentru fiecare 

parte și intră în vigoare la data semnării lui. 

8.17. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, precum şi prin telegramă, fax sau E–mail, cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. În cazul în care comunicare se face prin e-mail aceasta se 

consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. În cazul în care 

comunicarea se face pe cale poștală expdierea se va face prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire și este consideră primită la destinatar la data confirmării oficiului 

poștal primitor. 

8.18. Prezentul contract, actele adiţionale, anexele la prezentul contract precum şi 

documentele fiscale sau altele emise de oricare dintre părţi referitor la prezentul contract sunt 

considerate de acestea confidenţiale.  

8.19.  Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe 

care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. În cazul încălcării 

acestei obligaţii, partea în culpă se obligă să plătească celeilalte părţi daune-interese, în cazul 

în care se constată că divulgarea a produs celeilalte părţi un prejudiciu. 

8.20. Modificarea şi completarea prezentului contract poate fi facută numai în scris, cu 

acordul ambelor părţi, prin act adițional, în acest caz se va prelungi în mod corepunzător și 

perioada de valabilitate a garanției de bună execuție. 

 

IX. TERMENE DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE ŞI 

EŞALONAREA CANTITATIVĂ ŞI VALORICĂ           

9.1. Exploatarea va începe la data de …. până la …... Aceste termene sunt obligatorii. 

Exploatarea masei lemnoase este permisă doar după plata cu anticipaţie respectiv  lemnul 

transportat se achită anticipat. 



14 

 

Mai jos se eşalonează pe luni sumele aferente de achitat: 

Eşalonarea cantitativă şi valorică 

luna cantitate – 

mc 

valoare - lei luna cantitate 

– mc 

valoare - lei 

01 – ianuarie    07 – iulie   

02 – februarie   08 - august   

03 – martie    09- septembrie    

04 – aprilie    10 – octombrie   

05 - mai   11 – noiembrie   

06 - iunie   12 – decembrie    

 

    X.   PREVEDERI FINALE  

10.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, 

reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau 

ulterioară încheierii lui.  

10.2. Părţile convin că prevederile prezentului contract reprezintă în totalitate termenii 

aplicabili acestuia şi nu există elemente secundare asupra cărora nu au convenit.  

10.3. Părţile semnatare ale prezentului contract declară că reprezentanţii lor care semnează 

contractul sunt pe deplin autorizaţi să o facă şi prin aceasta se obligă să respecte termenii şi 

condiţiile acestui contract, constituind obligaţii pentru ambele părţi semnatare. 

 10.4. Prezentul contract s-a încheiat în limba română, în 2 (două) exemplare originale, câte 

unul pentru fiecare parte, astăzi ….., data semnării lui.  

 

     Ocolul Silvic Ardud  R.A.                                                        ……………………….                  

Şef ocol,   Contabil şef,                                       …………….                        

ing. Petroşianu Călin          ec. Pop Cristina                                         ………   

            

Resp. producție  

      ing. Vincze Tamas                          

 

 

-Responsabili pentru urmărirea derulării contractului: 

     - ec.  Pop Cristina                                    - ing. Vincze Tamas 

                              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


