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                                                     REGIA AUTONOMĂ 

OCOLUL SILVIC VALEA ȘIEULUI R.A. 

Bistrita, str. Aleea Jupiter,nr.2,jud. Bistrita - Nasaud 

Tel. / Fax.  0263-217813, E-mail os_sieu@yahoo.com 

CUI - RO 25725314,   J  06 / 317  /30.06.2009 
 

Nr. ........din ............ 

CAIET  de SARCINI 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior  
prin licitație din data de ...................... 

 

 

1. Organizator:                     OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI R.A. avand nr. Inregistrare la 

ORC: J 06/317/2009, cod fiscal: RO-25725314, cu sediul in mun. Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 

2, jud. Bistrita nasaud, tel/fax: 0263 217 813, e-mai: os_sieu@yahoo.com; 

2. Locul licitatiei:  sediul Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. - Bistrita, str. Aleea Jupiter,nr.2 

,jud. Bistrita – Nasaud,Tel. / Fax.  0263-217813, E-mail: os_sieu@yahoo.com; 

3. Obiectul licitatie:  adjudecarea masei lemnoase pe picior productia anului 2022 

conform listei de partizi nr.     -conform anunțului de licitație; 

4. Data  licitatiei:               -conform anunțului de licitație; 

5. Data  preselectiei:              -conform anunțului de licitație 

6. Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la 

licitatie:               -conform anunțului de licitație; 

7. Tipul de licitatie:  în plic închis; 

8. Conditii privind participarea la licitatie:     conform prevederilor H.G. nr. 715/05.10.2017, cu 

modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor caietului de sarcini;  

NU vor fi admisi la licitatie agenti economici care inregistreaza datorii catre Ocolul Silvic Valea 

Sieului RA pentru masa lemnoasa aferenta contractelor anterioare si agenti economici care nu 

indeplinesc conditiile de participare conform H.G. nr. 715/2017, precum si operatorii economici 

care au renuntat la partizi contractate anterior (mimim 6 luni ) sau care au partizi contractate 

anterior si nereprimite ca urmare a neexploatarii in termen si/sau necuratarii parchetelor. 

9. Data incheierii contractului de vanzare-cumparare: in termen de max. 10 zile  lucratoare de la 

data licitatiei; 

10. Perioada derularii contractului de vanzare-cumparare:  exploatarea masei lemnoase ( esalonarea la 

taiere a parchetelor ) se va face conform prevederilor O.M.  nr. 1540/2010, pana cel mai tarziu la data de  

..............................; 

11. Garantia de participare: 5% din valoarea de începere a licitaţiei pentru volumul de masă 

lemnoasă pe care intentioneaza sa il cumpere, in contul O.S.Valea Sieului RA : R075 RNCB 

0038 0458 9069 0001 deschis la Banca B.C.R. - sucursala Bistrita sau RO 65 BTRL 0060 1202 

A011 03XX deschis la Banca Transilvania – sucursala Bistrita, precum si in numerar la casieria 

unitatii; 

12. Tariful de participare la licitatie: 200,0 lei, in numerar la casieria organizatorului sau prin 

virament bancar in canturile precizate la pct. 11 ; 

13. Documentele privind dovada achitarii garantiei si a tarifului de participare se depun la 

secretariatul organizatorului cu minim o ora inaintea inceperii sedintei de licitatie, respectiv .. 

conform anunț licitație, ora \....00 ;    

14. Cauțiune pt. eventuale prejudicii: 5% din valoarea de adjudecare, anterior autorizarii 

partizilor contractate pentru acoperirea eventualelor prejudicii de natura celor prevazute la art. 

65, alin. ( 1 ) din Legea nr. 46/2008; 

15. Alte prevederi si conditii:  

mailto:os_sieu@yahoo.com
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 Exploatarea si transportul masei lemnoase se va face cu respectarea prevederilor legale, ale  H.G. 497 din 

25 iunie 2020  si ale O.M. nr. 1540/2011. In procesul de exploatare (doborat si colectat ) se vor evita cu 

desavarsire portiunile cu semintis natural existent, atat in suprafata parchetului cat si pe traseele de colectare; de 

asemenea cojirea cioatelor de molid si curatarea parchetelor de resturi de exploatare nevalorificabile  este 

obligatorie pe toata suprafata parchetelor, pana cel mai tarziu la expirarea perioadei de autorizare. Protejarea 

arborilor limitrofi cailor de colectare prin mansonare sau argelire, precum si prin lungoane din lemn este 

obligatorie pe toata lungimea cailor de colectare. 

 În vederea îndeplinirii obligatiilor prevazute de OM nr.1540/2011 si ale celor privind fondul forestier 

certificat FSC, obligatii care revin cumparatorului masei lemnoase cu privire la:  nivelarea cailor de colectare 

folosite la exploatarea masei lemnoase, evacuarea laterala a scurgerilor pluviale de pe drumurile de colectare, 

evacuarea resturilor de exploatare din paraiele limitrofe parchetelor de exploatare etc, denumite generic 

amenajari FSC, la pretul de vanzare al masei lemnoase se adauga tariful de 1,0 lei/mc ( fara TVA ) in vederea 

realizarii lucrarilor respective de catre vânzator.  

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

după depunerea la dispozitia vanzatorului de instrumente de plată bancare cu scadenţă la maximum 30 de zile calendaristice.  

Nerespectarea acestor obligatii in termen de max. 30 zile calendaristice de la primul termen de esalonare duce la 

rezilierea contractului, cu plata de daune interese in favoarea vanzatorului reprezentand diferente in minus de 

valorificare la licitatiile ulterioare a masei lemnoasa fata de pretul contractului. 

 Vanzatorul va emite in primele 10 zile ale lunii factura pentru cantitatea de masa lemnoasa esalonata la taiere in luna 

respectiva si va permite executarea lucrărilor de exploatare si transport numai dupa asigurarea plaţii de către cumpărător, in 

condiţiile prevăzute anterior. Vanzatorul prin reprezentantul imputernicit al regiei, va urmări incasarea masei lemnoase 

eşalonate pentru luna in curs, conform graficului anexa la contract. 

In cazul in care cumpărătorul exploateaza si transporta masa lemnoasa cu anticipatie fata de graficul de eşalonare, vanzatorul 

va urmări ca acest fapt sa se realizeze numai in condiţiile plaţii anticipate a  masei lemnoase. 

Lunar, vanzatorul de comun acord cu cumpărătorul, in baza documentelor primare privind gestionarea masei lemnoase, vor 

efectua punctaje cu privire la masa lemnoasa exploatata si transportata, intocmindu-se in acest sens un borderou al 

documentelor eliberate. . 

Derularea contractului de vanzare-cumparare si exploatarea masei lemnoase se face cu respectarea 

regulilor complementare cu privire la fondul forestier certificat FSC, conform celor precizate in contract.  

Cumparatorul se obliga sa foloseasca, pentru amenajarea de drumuri noi de colectare sau pentru 

reamenajarea celor existente, de utilaje care produc un impact minim ecosistemelor forestiere, respectiv utilaje 

de tipul buldoexcavatoarelor sau excavatoarelor de gabarit mediu ( cca. 20 to ), interzicandu-se folosirea 

utilajelor pentru impins pamantul, de tipul buldozerelor si a altor utilaje similare. 

La terminarea exploatarii cumpărătorul este obligat sa predea in stare de funcţionare drumul forestier 

utilizat pe baza de proces verbal intocmit cu administratorul drumului. De asemenea, cumparatorul este obligat 

sa niveleze caile de colectare folosite, inclusiv eliminarea scurgerilor de-a lungul acestora, in caz contrar 

lucrarea urmand a fi executata si recuperata de catre vanzator din cautiunea constituita conform art. 6 din 

contract. 

In termen de 60 de zile de la reprimirea parchetului sau a suprafeţelor afectate de produse accidentale, 

cumpărătorul este obligat sa predea suprafeţele folosite ca platforme primare. Depasirea termenului de 60 de zile 

se sanctioneaza ca ocupare fara drept a terenurilor forestiere respective.   

Cumparatorul are obligatia de a detine evaluari de risc pentru toate operatiile, activitatile si locurile 

unde isi desfasoara activitatea lucratorii proprii. Existenta evaluarilor de risc va fi prezentata cu ocazia 

autorizarii lucrarilor de exploatare sau cel mai tarziu la predarea amplasamentului, impreuna cu instructiunile 

proprii privind securitatea si sanatatea in munca, precum si de prevenire si stingerea incendiilor pentru lucrarile 

prevazute in procesul tehnologic. 

Cumparatorul are obligatia de a folosi doar muncitori angajati si calificati potrivit functiilor detinute si 

de a documenta evidenta muncitorilor care lucreaza in parchet, luarea la cunostinta privind regulile SSM si 

dotarea cu echipamente de protectia muncii. Documentele trebuie sa existe in copie la dosarul partizii la 

cumparator si se vor pune la dispozitia ocolului, la cererea acestuia. 

La autorizarea  parchetelor, cumparatorul are obligatia de a prezenta o lista cu datele de identificare ( nume si 

prenume, CNP, specializarea si functia detinuta in formatia/echipa de lucru etc ) ale personalul angajat care 

lucreaza in parchetul respectiv. 

La predarea parchetelor, reprezentantul legal al cumparatorului va fi instintat, sub semnatura, cu privire la 

obligativitatea efectuarii instructajului SSM pentru muncitorii proprii si pentru conditiile specifice activitatilor 

desfasurate ( formular F651 ). 

Cumparatorul are obligatia de a documenta dotarea cu echipament individual de protectie a muncitorilor 

care lucreaza in parchet, prin depunerea, la cerere, la dispozitia ocolului silvic de facturi, acte contabile etc, 

privind achizitia de materiale respective. 
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Cu ocazia controlului exploatarii se va verifica utilizarea echipamentului individual de protectie, prin 

completarea listei de verificari privind respectarea reglementarilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca. 

In cazul in care se constata nereguli cu privire la angajatii firmei contractante, se va proceda la atentionarea in 

scris a firmei respective si se vor cauta solutii de remediere a problemelor. 

In cazul in care neconformitatile constatate la agentii economici contractori se repeta de minim 3 ori, ocolul 

silvic va inainta catre ITM o sesizare ( cu notificarea firmei contractoare ) de a participa la controlul privind 

respectarea cerintelor SSM. Daca nu se ajunge la o solutie, vanzatorul poate opri definitiv activitatea agentului 

economic pe raza ocolului, cu rezilierea contractului. 

Cumparatorul are obligatia de a instinta ocolul silvic cu privire la orice eveniment ( accident ) de munca produs 

in raza de activitate a ocolului, pentru inregistrarea in registrul de evidenta a acestuia ( se vor preciza numele si 

prenumele angajatului, functia ocupata,  data si imprejurarile producerii accidentului). 

La predarea parchetului spre exploatare se va mentiona in procesul verbal, daca este identificat si 

materializat LEMN MORT – insemnat in teren cu litere M – constituit din arbori doborati sau in picioare, acest 

lemn nu este cuprins in APV, nu se recolteaza si nici nu se misca din teren. Operatorul economic va lua masuri 

suplimentare de instruire pe linie de protectia muncii pentru muncitorii din parchet cu privire le pericolele 

suplimentare ce le pot aduce existenta lemnului mort in suprafata parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie 

sa se regaseasca in teren si va fi mentionat in procesul verbal de reprimire.  

In cazul in care se lucreaza in PVRC ( paduri cu valoare ridicata de conservare) sau in vecinatatea 

acestora, situatie mentionata in procesul verbal de predare, se vor lua masuri suplimentare de protectie a 

elementelor – plante, animale, pasari – pentru care s-a constituit Padurea cu Valoare Ridicata de Conservare.  

In cazul in care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privata sau a altor detinatori decat ocolul 

silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare. 

La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu mentionarea datelor conform modelului din Ordinul 

ministrului mediului si padurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile 

si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos cu modificarile si completarile ulterioare.  

In cazul in care pe perioada lucrarilor de exploatare in parchet apar animale sau pasari cu regim de protectie 

sau se gasesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor intrerupe lucrarile si se va anunta ocolul silvic. 

Aparitia de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice, necesita oprirea imediata a lucrarilor si 

anuntarea ocolul silvic.  

Operatorul economic care cumpara masa lemnoasa pe picior certificata FSC de la ocolul silvic, trebuie 

sa cunoasca ca mentinerea lantului de custodie cu lemn certificat presupune ca si acesta sa fie certificat in sistem 

FSC. Neobtinerea certificarii de catre operatorul economic nu-i da dreptul de a comercializa lemn certificat.  

La amplasarea de drumuri noi de tractor pentru colectarea masei lemnoase se vor respecta urmatoarele 

reguli minimale: 

a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrari in vederea construirii drumului; 

b) evitarea amplasarii drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica de 10 m de 

acestea;  

c) evitarea zonelor cu panta transversala mai mare 25g; 

d) limitarea traseelor in zone cu panta longitudinala cuprinsa intre 25% si 45%; 

e) evitarea zonelor mlastinoase si a stancariilor, precum si a altor ecosisteme fragile identificate ca atare si 

specificate de catre reprezentantii ocolului silvic; 

f) limitarea latimii drumului la 4 m; 

g) consolidarea taluzului drumului; 

h) proiectarea curbelor cu o raza suficient de mare (minimum 12 m) incat sa nu se prejudicieze arborii din lungul 

traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori; 

i) evitarea traversarii cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numarul traversarilor se va 

reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa; 

j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa in teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii 

limitrofi drumului, a semnului ”T”; 

k) la traversarea cursurilor de apa, in perioada in care nu este format pod de gheata, se va prevedea instalarea 

de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn; 

l) se vor evita portiunile cu semintis; 

m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in 

perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic. 

Amplasarea platformelor primare se stabileste de catre ocolul silvic impreuna cu beneficiarul masei 

lemnoase,  marimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport 

permanente si de maxim 1000 mp in cazul cand nu sunt instalatii de scos permanente. Drumurile de tractor si 

platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea. 



Ocolul Silvic Valea Sieului RA  Caiet de sarcini licitatie masa lemnoasa pe picior

  

4 

Utilajele folosite pentru colectarea si transportul masei lemnoase vor fi dotate obligatoriu cu material 

absorbant ( saculet cu nisip, rumegus, absorbante sintetice ) pentru interventia in cazul scurgerilor accidentale de 

carburanti, precum si cu truse de prim ajutor, stingator, mijloace de avertizare sonora. 

Depozitarea temporara a carburantilor si lubrifiantilor se va face in locuri special amenajate in raza platformei 

primare sau a zonei de campare, prevazute cu materiale absorbate de tipul celor sus-mentionate si dotari PSI. 

Alimentarea tractoarelor si a fierastraielor mecanice cu carburanti si/sau lubrifianti se va face la inceputul zilei, 

in zona de depozitare temporara a carburantilor/lubrifiantilor. Pentru realimentarea din cursul zile se vor folosi 

recipiente cu gat lung pentru prevenirea scurgerilor accidentale. 

Interventiile asupra utilajelor ( reparatii, schimburi de cauciucuri si piese diverse ) se face obligatoriu in afara 

padurii, in locuri special amenajate ( cu dotarile necesare ), de preferinta in platforma primara. 

Camparea muncitorilor se va face in locuri special amenajate, cu asigurarea unui spatiu suficient 

fiecarui muncitor ( cabane, rulote, vagoane tip dormitor ), dotate cu tomberon pentru depozitarea resturilor 

menajere, grup sanitar etc. Colecatrea deseurilor menajere si a celor industriale se va face separat, iar 

evacuarea lor se va asigura cu continuitate. Utilizarea focului este permisa doar in zona de campare, prin 

utilizarea unor surse sigure ( sobe metalice, arzatoare de gaz alimentate cu butelie etc ). 

Aprinderea focului in padure este strict interzis.  

Izvoarele pentru alimentarea cu apa a muncitorilor vor fi protejate contra scurgerilor de suprafata, 

precum si garduri pentru a impiedica accesul animalelor la acestea. 

Utilizarea instalatiilor de scos – apropiat in lucrarilor de exploatare se va face cu respectarea 

urmatoarelor prevederi: 

a) verificarea corespondentei intre caile de scos – apropiat existente in parchet si procesul tehnologic. Se vor 

utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic; 

b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta transportului, cat si pentru 

a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii in afara drumului (prejudicierea arborilor 

marginali sau distrugerea taluzurilor); 

c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare; 

d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand 

nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta; 

e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere; 

f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de 

exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de 

prevenire si stingere a incendiilor. 

Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de 

exploatare a drumurilor de tractor: 

a) in raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol 

si aflate in stare corespunzatoare de functionare; 

b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa; 

c) colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul 

tehnologic aprobat si materializate pe teren; 

d) scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitarare cand solul este acoperit cu zapada si prin 

semitarare sau suspendat, in lipsa stratului de zapada; 

e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, 

evitandu-se caile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile paraielor si vaile; 

f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depasi 12 metri; 

g) corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;  

h) in perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se 

evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval; 

i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea 

acestora si a drumurilor forestiere;  

j) in situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de 

rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat în locuri speciale de depozitare; 

k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmari în permanenta asigurarea integritatii 

santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitarii 

aluviunilor pe drum;  

l) se va urmari degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situatia in care acestea se colmateaza cu 

aluviuni; 

La lucrarile de exploatare se interzice cu desavarsire: 

a) parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren;  

b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana; 

c) corhanitul lemnului direct in albia paraielor; 
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d) colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este 

imbibat cu apa, operatorul economic fiind in masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza 

actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;  

e) colectarea lemnului pe albiile paraielor in afara perioadelor de inghet. In cazuri bine documentate si care nu 

pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate in teren, si precizate in documentatia 

de exploatare aprobata de seful ocolului; 

f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor cand se instaleaza podete sau 

tuburi, sau pe perioada iernii, atunci cand exista pod de gheata; 

g) aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile paraielor, in zonele umede, in zona drumurilor, 

a resturilor de exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc; 

h) colectatul prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drumul auto; 

i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri 

ogase mai mari de 10 cm; 

j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 36 tone, sau cu gabarit depasit. Depasirea tonajului si 

gabaritului este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu 

aprobarea sefului de ocol sau a administratorului drumului, dupa caz. In zona parchetului operatorul economic 

are obligatia sa intretina drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire sa preda drumul auto la starea tehnica 

initiala in care era la inceperea exploatarii; 

La terminarea lucrarilor de exploatare se va avea in vedere: 

a) la reprimirea parchetelor, potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului in padure, vaile din 

interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin strângerea lor in gramezi mici cu aspect 

ordonat; se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a 

lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, in santurile de scurgere a 

apelor, in zona timpanelor la poduri sau pe taluze; 

b) caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repara de catre 

titularul autorizatiei de exploatare in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate 

drumurile sa fie nivelate si reparate; 

c) dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat sa 

dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu 

exceptia celor acceptate de ocol sa ramâna pe teren in interesul gospodariei silvice, iar toate materialele 

lemnoase trebuie scoase in afara acestuia; 

d) suprafetele din instalatii, rampele etc., cuprinse in autorizatia de exploatare, se reprimesc o data cu parchetul; 

e) in cazul in care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu 

ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia 

constituita, conform contractului, in acest scop inainte de autorizarea parchetului; 

f) in situatia in care se constata distrugerea drumurilor datorita nerespectarii clauzelor caietului de sarcini, 

acestea vor fi remediate de catre operatorul economic. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri 

sau reparatii se va suporta de catre operatorul economic, aplicandu-se si amenzile prevazute de reglementarile in 

vigoare;  

g) furnizorul este in drept de a sista exploatarea unui parchet, si (sau) sa opreasca transportul de masa lemnoasa, 

in situatia in care se constata abateri de la prevederile contractului si caietului de sarcini. 

h) pentru nerespectarea documentatiei de exploatare aprobata furnizorul este in drept sa rezilieze contractul si sa 

aplice celelalte reglementari legale. 

16. Prevederi privind organizarea si desfasurarea licitatiei: 

1. Tipul de licitatie – în plic închis. 

2. Conditii privind participarea la licitatie: 

2.1. Au dreptul să participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior operatori economici 

economici atestati de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru exploatarea masei 

lemnoase. 

2.2. La licitaţiile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate 

publică a unităţilor administrativ-teritoriale pot participa operatori economici străini, înregistraţi într-un stat 

membru al Uniunii Europene, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil 

deţinut de aceştia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat şi 

recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România. 

3. Vânzarea masei lemnoase prin licitatie: 

3.1. Au dreptul de a participa la licitatie operatori economici care se califica in urma preselectiei, 

preselectie anuntata la o data si ora certa la adresa www.produselepadurii.ro; aap.ocoalesilvice.ro si 

osvaleasieului.ro si la sediul oganizatorului licitatiei, precum si pe site-ul acestuia ( www.osvaleasieului.ro). 
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3.2.  Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să depună cu minim o ora inaintea preselectiei, o 

cerere de înscriere la licitaţie, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului licitaţiei şi 

la care trebuie să anexeze următoarele documente, în original sau in copie certificate pentru conformitate cu 

originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic: 

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului (sau, dupa caz, 

documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini) – conform prevederilor art. 21, 

alin (5), lit a) - documentul se prezinta in copie conforma cu originalul; 

b) certificatul constatator privind operatorul economic, in original sau copie conforma cu originalul, 

eliberat de Oficiul Registrului Comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30 de zile 

calendaristice înainte de data preselecţiei – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit b); 

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii 

restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a UAT, precum si faptul ca 

asociatul unic/ niciunul din asociatii operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de 

operatori economici care are datorii restante fata de proprietarul/ administratorul fondului forestier proprietate 

publica a UAT, dupa caz – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit c) - documentul se prezinta in original; 

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa 

acestuia completată la zi, cazierul tehniv de exploatare completat la zi, certificate sub semnatura reprezentantului 

legal al operatorului economic (sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din 

România, în cazul operatorilor economici străini) în cazul operatorilor economici care solicită participarea la 

licitaţiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit.d)- 

documentul se prezinta in copie conforma cu originalul; 

e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 

apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. h) – 

conform prevederilor art. 21, alin (5), lit e) - documentul se prezinta in original;  

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

completării la zi a atestatului de exploatare si a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de 

exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă adjudecată/ 

cumparata direct/ achizitionata pentru prestari servicii si neoperata in anexă, precum şi vânzătorul; – conform 

prevederilor art. 21, alin (5), lit h)- documentul se prezinta in original; 

g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia 

actualizată a volumului de lemn achiziţionat/procesat din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în 

curs, potrivit prevederilor art. 8, alin. ( 2 ) din Regulament – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit i) - 

documentul se prezinta in original; 

3.3.  Documentele menţionate la alin. 3.2 se depun direct la registratura organizatorului licitaţiei sau se 

pot trimite prin poştă sau curier, conform prevederilor din anunţul de licitaţie. 

3.4.  Operatorii economici care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la licitaţie 

atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română. 

3.5. Persoanele juridice admise la licitaţie sunt obligate să achite tariful de participare, anterior începerii 

licitaţiei, printr-un instrument legal de plată decontabil pana la inceperea sedintei de licitatie, sau în numerar la 

caseria organizatorului licitaţiei. Dovada achitarii tarifului de participare se va depune la secretariatul comisiei 

de licitatie, cu cel putin 2 ore inaintea  inceperii sedintei de licitatie. 

4. Preselectia 

4.1. Comisia analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte admiterea/respingerea 

participării acestora la licitaţie, cu respectarea prevederilor legale. 

4.2. Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie. 

4.3  Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie dacă solicitantul se află, cel puţin, în una din 

următoarele situaţii: 

a) nu a depus în termen documentele prevăzute la pct. 3.2; 

b) nu a depus toate documentele prevăzute la pct.3.2; 

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

teritoriale sau faţă de proprietar; 

d) nu are certificat de atestare pentru lucrarile de exploatare valabil; 

e) nu are capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare şi anexei la acesta si  declaratiei 

pe propria raspundere privind situatia capacitatii anuale disponibile; 
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f) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f") din Legea nr. 46/2008. republicată, cu modificările 

ulterioare; constatarea depăşirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, 

cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate 

a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura competenta teritorial; 

h) a avut contracte reziliate, in ultimele 6 luni, din culpa sa sau in alte conditii decat forta majora/ calamitati 

naturale, cu organizatorul licitatiei, respectiv nu a incheiat din culpa sa contracte pentru masa lemnoasa pe 

picior sau fasonata adjudecate, precum si partizi contractate anterior si nereprimite la termenul de autorizare ca 

urmare a necuratarii parchetelor. 

 4.4.  La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul 

desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea 

participării la licitaţie, solicitanţii admişi să participe la licitaţie si volumul maxim de masa lemnoasa pe picior 

pe care acestia il pot recolta la data preselectiei, conform datelor inregistrate in documentele depuse,  solicitanţii 

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

preselecţiei si ora afisarii preselectiei. 

4.5.  Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul organizatorului licitaţiei şi se 

posteaza pe site-ul organizatorului - osvaleasieului.ro, in termen de maxim o zi lucratoare de la data preselectiei. 

4.6. Procesul-verbal de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului 

licitaţiei si se semneaza de toti membrii comisiei de preselectie prezenti. 

4.7. Operatorii economicii înscrisi la licitaţie, care considera că nu au fost admisi să participe la licitatie 

din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile legale si ale prezentului caiet de sarcini, pot face 

contestaţie. 

    Contestaţia se formulează în scris şi se adresează, spre soluţionare, conducatorului organizatorului 

licitaţiei, în termen de maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor preselecţiei şi, respectiv licitaţiei. 

    Contestatia se solutioneaza prin decizia motivata a conducatorului organizatorului preselectiei in ziua 

depunerii contestatiei sau in ziua urmatoare si se comunică, în scris, contestatarului. 

4.8. Operatorii economicii înscrisi la licitaţie, care solicita informatii privitoare la volumul si calitatea 

masei lemnoase ce urmeaza a fi licitata, li se pune la dispozitie, la sediul ocolului silvic documentatia tehnica cu 

privire la punerea in valoare a masei lemnoase respectiva. 

In situatia in care operatorii economici interesati sa participe la licitatie solicita sa vizioneze masa 

lemnoasa oferita la licitatie, acestia vor adresa o solicitare in acest sens organizatorului iar acesta va asigura 

conditiile pentru vizionare si va delega un angajat propriu, pe baza unei planificari.  

5.  Garantia si taxa de participare la licitatie:  

5.1. Operatorii economici admisi pentru participarea la licitaţie sunt obligati să achite, anterior inceperii 

sedintei de licitatiei, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea 

licitaţiei sau în numerar la casieria unităţii, o garanţie de licitaţie în cuantum de 5% din valoarea de începere 

a licitaţiei pentru volumul de masă lemnoasă pentru care intentioneaza sa il achizitioneze, precum şi un tarif 

de participare la licitaţie. 

Contravaloarea taxei de participare la licitatie, inclusiv a caietului de sarcini este de 150,0 lei si se 

achita anterior orei de incepere a licitatiei, printr-un instrument legal de plata sau in numerar la casieria 

organizatorului. 

5.2. Dovada constituirii garanţiei si a taxei de participare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie 

cu minim o ora anterior începerii şedinţei de licitaţie. 

5.3. Neîndeplinirea condiţiei de la alin. ( 5.2 ) determină interzicerea participării la licitaţie a persoanei 

juridice în cauză. 

5.4. Garanţia se restituie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare operatorilor economici care nu au 

adjudecat masa lemnoasă pentru care au constituit garanţia respectivă . 

5.5. Garanţia nu se restituie în cazul persoanei juridice care câştigă licitaţia, în următoarele situaţii: 

a) contractul de vânzare – cumpărare a fost încheiat în termen, dar valoarea garanţiei, cu acordul 

părţilor, se va lua în calcul la plata primei facturi sau la constituirea cauţiunii de minimum 5% din valoarea 

contractului (conform art. 66, alin. 1 din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic ), cu obligativitatea reîntregirii 

sumei pe parcursul derularii contractului; 

b) contractul de vânzare – cumpărare nu s-a încheiat in termenul prevazut in caietul de sarcini, din vina 

depunătorului garanţiei (adjudecatarului); 

../../user/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68520/00172257.htm
../../user/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp68520/00172257.htm
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c) masa lemnoasa nu a fost predata spre exploatare, conform graficului, din culpa agentului economic 

adjudecator. 

5.6. Garanţia nerestituită potrivit alin. (5.4.) lit. b) devine venit al organizatorului licitaţiei. 

 

6.  Licitaţia cu prezentarea ofertelor ÎN PLIC ÎNCHIS, se procedează astfel: 

6.1. În cazul licitaţiei publice în plic închis, se procedează astfel: 

- Oferta se depune, în plic închis, anterior începerii ședintei de licitație, cu minim o oră înainte, la 

registratura organizatorului. Un operator economic poate depune la o licitație, un singur plic, oferta 

trebuie să fie în original, semnată și ștampilată de reprezentantul operatorului economic; 

- În situația în care un operator economic depune oferte pentru mai multe loturi/partizi, acestea se 

centralizează de ofertant într-o singură listă care se depune într-un plic închis, în ordinea de prioritate 

de adjudecare preferată de acesta. Lista trebuie să fie în original, să fie semnată și ștampilată de 

reprezentantul operatorului economic. 

6.2 Licitaţia incepe si se desfăşoară la locul, data şi la ora comunicate prin anunţ. Licitaţia se 

desfăşoară, cu participarea comisiei de licitaţie şi a reprezentantilor agentilor economici în aceeaşi 

sală. 

6.3. Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, 

membrii comisiei prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi alte informaţii necesare. 

6.4. Comisia procedează la deschiderea plicurilor, în prezenţa participanţilor, după prezentarea 

fiecărui plic, care poate fi verificat, de oricare participant, privind autenticitatea şi integritatea 

acestuia, se fac publice ofertele pentru fiecare partidă/lot și se înregistrează în fișele de licitație. Fișele 

vor constitui anexă la procesul verbal de licitație. Comisia declară invalidă oferta care nu este în 

original, nu este semnată și ștampilată de reprezentantul agentului economic, precum și oferta care este 

sub prețul de pornire la licitație. 

6.5 Este declarat câștigător / adjudecatar, pentru fiecare partidă / lot, agentul economic care a oferit 

prețul cel mai mare, dacă acesta este cel puțin egală cu prețul de pornire la licitație. 

6.6  Partida / lotul de lemn fasonat pentru care se face o singură ofertă nu se poate adjudeca. 

6.7 În cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care îndeplinesc condiţiile de 

adjudecare, licitaţia în plic închis, pentru partida/lotul în cauză, se transformă în licitaţie publică 

deschisă cu strigare. Aceasta porneşte de la preţurile egale maxime deja oferite, considerate ofertă, cu 

participarea numai a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte. 

Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare stabilite de organizatorul licitaţiei, 

prin lista de licitație, pentru partida/lotul în cauză. 

Ofertele agentilor economici se inscriu in fisele de licitatie. Ofertele se pot face numai in sume 

reprezentand pasi intregi. 

Este declarat adjudecator licitantul care, după trei strigări succesive, a oferit preţul cel mai mare. 

6.8 Prevederile alin. 6.7 nu se aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub preţul de pornire la 

licitaţie, caz în care partida/lotul nu se adjudecă. 

6.9 În cazul în care ofertantul/potenţialul adjudecatar depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare 

depuse pentru licitaţia în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta 

scrisă a acestuia din lista prevăzută la alin. 6.1, depusă şi înregistrată în fişele de desfăşurare a 

licitaţiei; adjudecarea partizii/lotului în cauză se face în funcţie de ofertele valide. 

 

7. Alte precizari: 

7.1 După fiecare licitație, se întocmește procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației care 

se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi.  

În procesul verbal de licitație se va consemna, în mod obligatoriu: data și locul desfășurării licitației, 

modul de anunțare, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul și obiectul licitației, solicitanții care nu 

au îndeplinit condițiile de participare, agenților economici participanți și reprezentanții legali ai 
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acestora, adjudecatarii fiecărei partizi/lot, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, 

observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației. 

Procesul verbal de licitație poate fi semnate şi de ofertanţi / agenții economici participanți, comisia 

oferindu-le această posibilitate. 

Fişele de desfăşurare a licitaţiilor prevăzute la art. 6.4, semnate de membrii comisiei prezenţi, devin 

anexă la procesul-verbal al licitaţiei, fără obligativitatea semnării acestora de către operatorii 

economici. 

7.2 Operatorii economici participanţi la licitaţie, indiferent de tipul licitaţiei, care consideră că nu au 

fost respectate prevederile regulamentului privind desfăşurarea licitaţiei pentru anumite 

partizi/loturi/piese pot face contestaţie. 

7.3 Contestaţia se formulează în scris şi se depune la sediul organizatorului în ziua în care a fost 

desfăşurată licitaţia. Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 

zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei. Modul de analizare şi soluţionare se consemnează într-o 

decizie motivată, iar soluţia se comunică contestatarului, în scris. 

Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune 

anularea adjudecării pentru partida/lotul/piesa în cauză şi oferirea acesteia/acestuia la o nouă licitaţie. 

7.4 Lemnul fasonat contractat se va ridica de către cumpărător după achitarea acestuia. Se pot face și 

plăți parțiale, caz în care se va ridica doar volumul achitat, la rând, fără sortarea acestuia.  

7.5 Livrarea materialului lemnos se va face pe piese conform fișei de inventar, secționarea la 

dimensiunile dorite de cumpărător se va face de către acesta, pe cheltuiala sa, eventualele evenimente 

produse cu această ocazie rămân în responsabilitatea cumpărătorului. 

Pentru secționarea pieselor, prin lucrările de inventariere se va asigura o supralungime de 1 cm/m, dar 

nu mai mult de 20 cm/piesă. 

7.6 Neachitarea contravalorii masei lemnoase contractate în termenul precizat anterior ( pct. 15 ) și 

prevăzut și în contract, dă dreptul vânzătorului, anterior rezilierii contractului, la perceperea de 

penalități pentru neplata în termen, conform prevederilor din contract. După expirarea perioadei de 

grație pentru neplata în termen și perceperea de penalități, vânzătorul va proceda la rezilierea 

contractului, fără intervenția instanței de judecată, oferirea partizii / lotului respective la o noua 

licitați/negociere, precum și la perceperea de daune interese reprezentând diferențe de prețuri de 

valorificare ulterioară. 

Fac parte din prezentul caiet de sarcini: 

- Lista de licitatie cu privire la partizile / loturile de material lemnos oferite la licitație, 

conform anunțului de licitație; 

- Documentele de înscriere la licitație și formularul de ofertă; 

- Prevederi legislative aplicabile cu privire la vânzarea prin licitație a masei lemnoase – 

anexa nr. 1; 

- Precizări cu privire la respectarea lanțului de custodie a produselor lemnoase certificate – 

anexa nr. 2; 

- Modelul de contract de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior. 

 

 

Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Șieului RA 

Șef ocol 

ing. Demian Grigore-Adrian 
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Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație a lemnului fasonat  

 

Prevederi legislative aplicabile cu privire la vânzarea prin licitație a masei 

lemnoase 
 

- Legea nr. 46/2008 - CODUL SILVIC din 19 martie 2008 – republicare, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- HOTĂRÂRE nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică; 

- HOTĂRÂRE nr. 497 din 25 iunie 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 care introduc pe 

piaţă lemn şi produse din lemn; 

- ORDIN nr. 118 din 27 ianuarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea 

de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire 

pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele 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 cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor 

lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele 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 care introduc pe piaţă lemn şi produse din 

lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020; 

- LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă; 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului; 

- LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 

privind protecţia mediului;  

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu; 

- ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de 

mediu; 

- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă; 

- LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006  privind apărarea împotriva incendiilor - Republicare*)  

- LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice; 

- LEGE nr. 265 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea prețului mediu al unui metro cub de masa 

lemnoasă pe picior; 

- ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităţilor de 

evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora; 

- ORDIN nr. 1323 din 31 august 2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea 

volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat 

valorificării; 

- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 

conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

- ORDIN nr. 1346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului  privind forma şi modul de 

utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor 

loturi de arbori;  

- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor; 

- HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 
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- HOTĂRÂRE nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate 

şi/sau de sănătate la locul de muncă; 

- LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 

- LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996; 

- LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 

aceştia şi autorităţi contractante; 

- OMAPPM nr. 1654/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din 

fondul forestier; 

- HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a 

măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de 

virusul SARS-CoV-2; 
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Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitație a lemnului fasonat  

 

Precizări cu privire la respectarea lanțului de custodie a produselor lemnoase 

certificate 
 

 

 
a. Documente și înregistrări pentru lemnul fasonat certificat 

 

• Lemnul fasonat provenit din suprafeţele certificate este considerat lemn certificat şi 

se urmăreşte fizic şi în documente separat de lemnul necertificat. 

• În zonele în care există parchete învecinate, localizate atât în păduri certificate cât 

şi necertificate: 
o lemnul fasonat certificat se depozitează numai în platforme primare amenajate şi 

semnalizate cu plăcuțe inscripționate (ex: "Lemn certificat FSC"); 
o muncitorii proprii şi cei ai operatorilor economici sunt instruiți referitor la separarea 

şi asigurarea trasabilității lemnului certificate, conform planului de instruire al ocolului; 

• Lemnul fasonat certificat se va depozita separat de cel necertificat, pe loturi 

(corespunzător fiecărei partizi) asigurându-se evidenţa avizelor de expediție cu 

care a fost transportat lemnul (corespondenţă număr lot-număr aviz). 

• În cazul transportului lemnului fasonat certificat şi a lemnului fasonat necertificat 

cu acelaşi mijloc de transport (caz în care se emit documente de însoţire distincte, 

pe fiecare categorie), se procedează în felul următor: 
o pentru lemnul rotund, separarea se va face folosind plăcuțe/ numere unice de identificare, 

înregistrate separate pe cele două categorii de material lemnos; 
o pentru lemnul fasonat în steri, separarea se face folosind lungoane, vopsea sau alte 

elemente care asigură deferențierea clară a celor două categorii de material lemnos. 

• Facturile şi avizele de expediţie (sau alte documente de însoţire) emise de 

reprezentanţii ocoalelor silvice certificate vor conţine (pe unicat, duplicat şi 

triplicat) următoarele informaţii: 
o Codul de înregistrare al certificatului FSC, sub forma NC-FM/COC-026261; 
o Specificația FSC100% 

• Se va asigura corelaţia clară între facturi şi avizele de expediţie prin înscrierea pe 

facturi a numărului fiecărui aviz, precum şi a numărului lotului/piesei din care a 

provenit respectivul material lemnos. 

• Înregistrările referitoare la vânzările de lemn certificat se vor centraliza separat de 

lemnul necertificat. 

• În situaţia în care avizele de expediţie se emit de agentul economic care a 

cumpărat lemnul fasonat, NU se va aplica, pe document, codul FSC al regiei. 

• Personalul care completează documentele de vânzare va fi instruit corespunzător 

asupra condiţiilor de completare. 

 
b. Utilizarea mărcii înregistrate 

• Logo FSC se va putea pune doar pe produsele care sunt acoperite de certificat 

(lemn rotund sau buştean, lemn de foc) şi numai după ce se obţine aprobare pentru 

design de la organismul de certificare. 
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• Orice informaţie referitoare la FSC, pe care regia doreşte să o includă în orice 

material în afara produselor certificate, de exemplu în scop promoţional 

(electronic, printat, sub formă de broşuri, pliante, pe pagina de internet), se poate 

face numai după aprobarea de către organismul de certificare. De asemenea, în 

astfel de situaţii, adăugarea simbolului de marcă înregistrată (,,®”) după literele 

,,FSC” sau cuvintele ,,Forest Stewardship Council” este obligatorie, cel puţin când 

sunt menţionate pentru prima dată în textul respectiv. De design şi obţinerea 

aprobării se va ocupa responsabilul cu managementul forestier şi lanț de custodie 

FSC. 

• Mărcile înregistrate FSC nu pot fi folosite în asociere cu numele unităţii, numele 

produsului sau domeniul site-ului. De exemplu, produsul nu poate fi denumit 

„FSC Buştean” ci corect este „Buştean- certificat FSC®” sau „Roundwood- 

FSC® certified”. 

• Este interzisă utilizarea mărcilor înregistrate FSC în antetul documentelor de 

vânzare, scrisorilor, adreselor oficiale sau e-mail. 

• Dacă mărcile înregistrate FSC sunt folosite pe facturi, documente de transport, 

ordine de livrare sau alte documente similare unde apar atât produse certificate 

FSC cât şi produse necertificate, obligatoriu se va include pe acestea următoarea 

declaraţie „Doar produsele care sunt identificate corespunzător sunt certificate 

FSC”. 

 

 

 
 

 
 

 

, 
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REGIA AUTONOMĂ 

OCOLUL SILVIC VALEA ȘIEULUI R.A. 

Bistrita, str. Aleea Jupiter,nr.2,jud. Bistrita - Nasaud 

Tel. / Fax.  0263-217813, E-mail os_sieu@yahoo.com 

CUI - RO 25725314,   J  06 / 317  /30.06.2009 

CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE 

A MASEI LEMNOASE PE PICIOR 
Nr.______  din ___________ 

 

 

CAP. I. PARȚILE CONTRACTANTE: 

 
 - REGIA  AUTONOMA  OCOLUL  SILVIC  VALEA  ȘIEULUI  RA, cu sediul in mun. Bistrița, str. Aleea 

Jupiter nr. 2, jud. Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263/217813, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr.    J 06 / 

317 / 30.06.2009, CUI RO 25725314, Autorizaţie de funcţionare nr. 13/25.03.2009 emisa de M.A.P.D.R. - 

Direcţia Politici si Strategii în Silvicultură, având cont de virament nr. R075 RNCB 0038 0458 9069 0001 deschis 

la Banca B.C.R. - sucursala Bistrița, RO 65 BTRL 0060 1202 A011 03XX deschis la Banca Transilvania – 

sucursala Bistrița , reprezentata prin șef ocol - ing. Demian Grigore Adrian si contabil șef ec.Emrich Liliana 

Mioara, în calitate de VÂNZĂTOR; 

si 

 - S.C.  „           .................... ”   S.R.L cu sediul in com. ........., sat ............., nr. ...., judeţul ............, telefon: 

...............,  fax: ..............,  nr. înregistrare Registrul Comerţului: J  /  / , CUI:  RO –..........., avand cont de 

virament: RO ...................... deschis la ............... - sucursala ......................, reprezentata prin dl. .......................... ( 

CNP:....................) – împuternicit ( procura nr. ______________), in calitate de CUMPĂRĂTOR. 

 

CAP. II. OBIECTUL și DURATA CONTRACTULUI 
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea-cumpărarea masei lemnoase pe picior, 

posibilitatea anului 2022 din următoarele partizi:  

1. …… / ………../ ……..– ……………….:     …..mc V.brut x …….. lei/mc = ………..,0 lei, din care: 

......mc volum coaja si ...........mc V. net;   

masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea comunei: .............., în volum total brut: ..................mc, din care: 

volum coajă lemn lucru:  ........... mc și volum net total: ............ mc, licitată la data de ............, masă lemnoasă 

aparținând Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului RA Bistrița, în valoare totală de: .............,0 lei, conform 

graficului de eşalonare la taiere a parchetelor (anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul contract).  

Prețul masei lemnoase nu include TVA si nici contravaloarea taxei de peiaj ( drum ).  

Cumparatorul masei lemnoase va achita taxa de peiaj catre administratorul drumurilor forestiere care deservesc 

suprafetele de fond forestier in care este amplasata masa lemnoasa care face obiectul contractului. 

La pretul de vanzare se adauga tariful unitar de 1,0 lei/mc ( fara TVA), respectiv ............. lei ( plus 

............ lei – 19% TVA ), reprezentand cheltuieli privind amenajari FSC iar facturarea sumelor respective se va 

face la reprimirea partizii. 

Conform H.G. nr. 617/31.08..2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publica ( art. 25, alin. 1, lit. a ), cumpărătorul a achitat prin virament bancar- O.P. 

din ............. in contul ocolului suma de:...................,0 lei, reprezentând garanţia de participare la licitatie.  

Aceasta garanţie poate fi folosita pentru constituirea cauţiunii de 5 % din valoarea contractului ( conform 

prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, art. 66, alin. 1 ), depusa in condiţiile art. 6 din prezentul contract 

sau se va utiliza pentru plata contravalorii masei lemnoase ( din factura primei transe) . 

Art. 2 Obiectul contractului se completeaza, cu respectarea prevederile art. 44 din Regulamentul aprobat 

prin H.G. nr. 715/2017, cu masa lemnoasa aferenta eventualelor prejudicii de exploatare si/sau a produselor 

accidentale aparute pe suprafata partizii/ partizilor si constituite din arbori afectati din factori biotici si/sau abiotici 

a caror recoltare nu poate fi amanata, precum si cu masa lemnoasa aferenta instalatiilor de scos-apropiat aprobate 

legal a fi realizata, conform actelor aditionale incheiate la prezentul contract. 

Art. 3.  Cantitatea de masa lemnoasa aferenta prezentului contract se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Natura produs 

Volum brut 

total 

contractat 

-mc- 

din care: 

coaja lemn 

lucru 

–mc- 

Din total , volum brut pe grupe de specii 

Valoare 

–lei- Rasinoase Fag Stejari 
Diverse 

Tari 
Diverse 

moi 

1 Principale .        

2 Accidentale 1         

mailto:os_sieu@yahoo.com
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3 Rarituri         

4 Accidentale 2         

5 Igiena         

TOTAL         

 
Art. 4. Parametri cantitativi, tehnici si de calitate, structura dimensionala si proporţia lemnului de lucru 

pentru masa lemnoasa ce face obiectul prezentului contract, corespund cu cele prevăzute in actele de punere in 

valoare nominalizate la art.1 din contract, acte care au fost verificate in teren, anterior contractării, de către 

cumpărător. Actele de punere in valoare constituie parte din prezentul contract. 

Art. 5 Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii acestuia de catre ambele parti si isi inceteaza 

valabilitatea la maximum 60 de zile de la expirarea ultimului termen de exploatare ( reprimire ) a partizilor care fac obiectul 

contractului, conform graficului de eşalonare la taiere a parchetelor ( anexa nr. 1  la contract ) si a autorizatiilor de 

exploatare, dar nu inaintea achitarii tuturor obligatiilor ce decurg din prezentul contract.  

In situatia aparitiei unor situatii de forta majora, de calamitati naturale si fenomene climatice care 

impiedica desfasurarea normala a procesului de exploatare forestiera, constatate  cu documente în condiţiile 

reglementărilor în vigoare si inregistrate in sistemul informational SUMAL, termenul de valabilitate al 

contractului se prelungeste cu durata manifestarii fortei majore, respectiv cu perioada de timp acordata prelungirii 

termenelor de exploatare, inclusiv a actelor de constatare incheiate pentru partizi.  

Contractul este valabil şi produce efecte juridice până la stingerea tuturor obligaţiilor părţilor. 

 

CAP. III. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA 
Art. 6 Conform art. 66, alin. ( 1 ) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de 

exploatare, cumpărătorul este obligat sa depună o cauţiune echivalenta cu 5 % din valoarea contractului – 

.................. lei ( conform valorii contractului de la art. 1) , in scopul asigurarii fondurilor necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor legate de: penalitati pentru neachitarea la timp a facturilor, cat si pentru neexploatarea in 

termen a parchetelor, sume nedecontate la achitarea ratei lunare, contravaloarea eventualelor prejudicii aduse 

padurii si regenerarilor, alte sume datorate vanzatorului pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau a 

prevederilor legale, cu obligaţia reîntregirii imediate a cauţiunii. 

Suma de 5 % se va constitui in depozit sau scrisoare de garantie bancara pe numele Regiei Autonome Ocolul 

Silvic Valea Sieului R.A. si va fi restituita integral sau partial in baza procesului verbal de reprimire a parchetului, 

cu reţinerea, daca este cazul, a sumelor mentionate anterior. 

Art. 7 Preţul unitar și valoarea de vanzare-cumparare a masei lemnoasa este cel inscris in procesul 

verbal de licitatie si este specificat atat in prezentul contract la art. 1 și 3, cât si in graficul de eşalonare la taiere ( 

anexa nr. 1  la contract ). Pentru fiecare parchet care se ataca cu lucrări de exploatare, se va preda agentului 

economic spre exploatare masa lemnoasa numai dupa asigurarea plaţii contravalorii acesteia, conform 

prevederilor de la art. 9. 

Valoarea contractului se completeaza cu valoarea masei lemnoase prevazuta la art. 2, conform 

actelor aditionale ulterior incheiate la prezentul contract. 
Art.8 Plata contribuţiei la Fondul de mediu se va face de către vanzator  potrivit reglementarilor legale in 

vigoare, pe durata de execuţie a contractului. 

Responsabilitatea respectarii regulilor de mediu conform prevederilor legale in vigoare in suprafata 

parchetelor de exploatare, pe taseele de scos-apropiat, precum si in platforma primara si in zona de campare a 

muncitorilor, de depozitare a utilajelor, carburantilor si a adaposturilor de animale revine exclusiv cumparatorului. 

Art.9  Predarea masei lemnoase spre exploatare se va face  pe postaţe, numai după efectuarea plăţii 

contravalorii acesteia sau după depunerea la dispozitia vanzatorului de instrumente de plată bancare cu scadenţă la 

maximum 30 de zile calendaristic.  

Nerespectarea acestor obligatii in termen de max. 30 zile calendaristice de la primul termen de esalonare duce la 

rezilierea contractului, cu plata de daune interese in favoarea vanzatorului reprezentand diferente in minus de 

valorificare la licitatiile ulterioare a masei lemnoasa fata de pretul contractului. 

Art. 10  Vănzatorul va emite in primele 5 zile ale lunii factura pentru cantitatea de masa lemnoasa 

esalonata la taiere in luna respectiva si va permite executarea lucrărilor de exploatare si transport numai dupa 

asigurarea plaţii de către cumpărător, in condiţiile prevăzute la art. 9. 

Art. 11  Vânzătorul prin reprezentantul împuternicit al regiei, va urmări încasarea masei lemnoase 

eşalonate pentru luna în curs, conform graficului anexa la contract. 

În cazul în care cumpărătorul dorește să exploatează și să transporte masă lemnoasa cu anticipație față de 

graficul de eşalonare, va notifica vânzătorul cu privire la acest fapt, iar vânzătorul va emite factura în termen de 

max. 3 zile pentru volumul notificat și va urmări ca transportul masei lemnoase să se realizeze numai in condiţiile 

asigurării plaţii acesteia conform prevederilor art. 9. 
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CAP. IV.  OBLIGATIILOR PARTILOR 

A. Obligatiile vanzatorului  
Art. 12  De comun acord cu cumpărătorul, stabileste eşalonarea la taiere a parchetelor - anexa nr. 1 , astfel 

incat lunar sa se exploateze proportional toata gama de produse contractate tinand cont de restricţiile si cerinţele 

silviculturale ale arboretului.  

Art. 13  Vanzatorul va elibera autorizatia de exploatare a parchetului cu maxim 30 de zile inaintea datei de 

incepere a exploatarii,  pentru a permite cumpărătorului efectuarea lucrărilor pregătitoare in condiţiile prevederilor 

Ordinului 1.540 din 03.06.2011, dupa indeplinirea de către cumpărător a prevederilor art. 6 din contract. 

Art. 14  Predarea parchetului spre exploatare se va face reprezentantului imputernicit al cumpărătorului ce 

răspunde de respectarea regulilor silvice pe baza de proces verbal de predare-primire ( in doua exemplare ), in 

care se va specifica obligatoriu, in cazul partizilor de produse principale, procentul semintisului utilizabil evaluat 

prin pieţe de proba conform instrucţiunilor in vigoare. 

In procesul verbal de predare-primire se va menţiona numărul de arbori predaţi spre exploatare si volumul 

total al acestora, limitele parchetului, marca de identificare, amprenta ciocanului silvic, precum si culoarea 

acesteia. De asemenea, se va consemna starea si practicabilitatea drumurilor de colectare si/sau a drumurilor auto 

forestiere ce deservesc parchetele, facandu-se menţiune acolo unde este cazul cu privire la lucrările ce trebuiesc 

efectuate de vanzator si termenul de execuţie, urmând ca, in cazul deprecierii datorita exploatarii 

necorespunzatoare, contravaloarea lucrărilor de intretinere si reparaţii sa cada in sarcina cumpărătorului. 

Predarea spre exploatare a parchetului se face cu maxim 30 zile inainte de data stabilita pentru inceperea 

lucrărilor prin autorizatia de exploatare, numai daca a fost asigurata plata masei lemnoase conform prevederilor 

art. 9, exploatarea incepand efectiv la termenele prevăzute in autorizatie. 

Predarea masei lemnoase se va face pe postate aferente volumelor eşalonate si achitate. 

Art. 15  Reprimirea parchetelor la sfarsitul exploatarii se va face in prezenta reprezentantului imputernicit 

al cumpărătorului (care va deţine o împuternicire din partea cumpărătorului prin care sa se precizeze ca are 

competenta si dreptul sa semneze actele de reprimire), intocmindu-se proces verbal de reprimire in doua 

exemplare, dar numai in cazul in care sunt întrunite si respectate toate condiţiile mentionate in instrucţiuni si in 

contract. In cazul in care reprimirea parchetului nu se poate realiza, se incheie un act de constatare in care se 

precizeaza ca exploatarea poate continua cel mult 90 de zile calendaristice dupa termenul de reprimire prevăzut in 

autorizatie, cu plata penalitatilor prevăzute la art.35, pentru fiecare zi din acest interval. Intreaga răspundere a 

situatiei din teren dupa efectuarea reprimirii revine personalului silvic care a intocmit si aprobat procesul verbal de 

reprimire. 

Art. 16  Vanzatorul are obligaţia sa puna la dispoziţia cumpărătorului suprafeţe administrate de acesta, pentru 

amplasarea platformelor primare, in cazul in care exista asemenea suprafeţe disponibile. 

 

B.Obligatiile cumpărătorului: 
Art. 17  Cumparatorul masei lemnoase va achita taxa de peiaj catre administratorul drumurilor forestiere 

care deservesc suprafetele de fond forestier in care este amplasata masa lemnoasa, care va asigura accesibilitatea 

si practicabilitatea drumurilor auto forestiere, prin lucrări de intretinere si reparaţii ale acestora pentru a nu 

intrerupe fluxul tehnologic de exploatare - valorificare. Taxa de drum nu este inclusa in preţul de cumparare. 

Art. 18  De comun acord cu vanzatorul stabileste eşalonarea la taiere a parchetelor - anexa nr. 1, astfel 

incat sa se exploateze proportional toata gama de produse contractate, tinand cont de restricţiile si cerinţele 

silviculturale ale arboretului. Exploatarea postatelor stabilite prin autorizatia de exploatare si procesul verbal de 

predare-primire, respectiv procesul tehnologic al parchetului, se va face la rând, cu evacuarea intregii cantitati de 

material lemnos, indiferent de dimensiuni si sortiment, iar accesul in urmatoarea postata va fi permis numai dupa 

curatirea integrala de resturi de exploatare a postatei exploatate anterior. Curatirea parchetului de resturi de 

exploatare este obligatorie in conformitate cu prevederile instrucţiunilor nr. 1540/2011. 

Art. 19  Sa depună cauţiunea de 5 % conform art. 6, in vederea eliberării autorizaţiei de exploatare a 

parchetului si sa se prezinte la regia autonoma ( vanzator ) pentru ridicarea acesteia, cu minim 3 zile calendaristice 

înainte de termenul prevăzut in eşalonare sau maxim 30 de zile inaintea datei de începere a exploatarii prevăzută 

in eşalonarea la taiere (anexa nr. 1). Cu aceasta ocazie va prezenta proiectul tehnologic de exploatare a parchetului 

in vederea avizarii acesteia (din punct de vedere silvicultural) de către şeful de ocol si lista persoanelor (cu datele 

personale) care răspund de procesul de exploatare si de respectarea regulilor silvice. 

Art. 20  Cu maxim 30 zile inaintea datei de incepere a exploatarii, stabilite prin autorizatie, cumpărătorul 

este obligat sa solicite in scris predarea efectiva in teren a parchetului. Predarea se va face reprezentantului 

imputernicit care răspunde de respectarea regulilor silvice de exploatare, conform instrucţiunilor in vigoare, dupa 

indeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 si 19. 

Art. 21  In cazul in care condiţiile de scos-apropiat existente, impun ca amplasarea platformelor primare 

sa se faca pe alte terenuri decât cele administrate de vanzator, cumpărătorului ii revine sarcina sa obtina acordul si 

avizele necesare de la proprietarul sau detinatorul terenului respectiv in vederea amplasarii platformei primare. 
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Cumpărătorul are obligaţia sa obţine avizele necesare de la Consiliul judeţean si organele administraţiei 

locale pentru transportul masei lemnoase exploatate pe drumurile publice comunale, judeţene sau naţionale, 

raspunzand in totalitate de eventualele pagube produse acestora. 

Cumpărătorul va asigura amenajarea instalaţiilor de scos-apropiat a materialului lemnos, pana cel mai 

tarziu la termenul de incepere a exploatarii prevăzut in graficul de eşalonare. Respectarea cailor de colectare 

stabilite si protejarea impotriva vătămării a arborilor limitrofi acestor căi prin lungoane, tarusi si/sau mansoane 

este obligatorie. 

În vederea asigurării conditiilor de acces pentru colectarea masei lemnoase contractata, se pot amenaja cai 

de acces/colectare si instalatii pasagere, cu respectarea prevederilor art. 67, alin. ( 1 ) din Legea nr. 46/2008-Codul 

silvic si a prevederile instrucţiunilor nr. 1540/2011. In situatia in care  nu se poate asigura accesul la masa 

lemnoasa in conditiile art. 67, alin. ( 2 ) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, contractul se poate reziliaza de drept, 

cu acordul partilor. 

Art. 22  Sa predea vanzatorulul parchetele exploatate la termenele stabilite pentru reprimire prevăzute in 

autorizatia de exploatare conform instrutiunilor in vigoare. 

Art. 23  Sa respecte cu strictete prevederile Caietului de sarcini (anexa nr. 2), procesul tehnologic de 

exploatare si caile de colectare si transport stabilite, insusite si avizate de vanzator conform art. 19. 

In situatia in care masa lemnoasa contractata este situata in suprafete cuprinse in arii protejate sit 

Natura 2000, cumparatorului ii revine obligatia obtinerii avizului din partea custodelui ariei protejate, precum 

si de a respecta reglementarile si exigentele impuse prin planul de management al ariei protejate. 

Art. 24  Sa execute lucrările de exploatare in asa fel incat sa se evite producerea de prejudicii arboretului 

si arborilor ce nu fac obiectul punerii in valoare, in caz contrar suportând contravaloarea acestora conform art.59 

si 60 din contract.  

Art. 25  Sa intrerupa temporar circulaţia utilajelor pentru colectarea lemnului pe caile de colectare, 

precum si transportul materialului lemnos pe drumurile auto forestiere in perioadele cu ploi abundente sau dupa 

topirea zăpezii pe traseele si in intervalele stabilite de vanzator. 

Art. 26  Sa interzică categoric trasul materialului lemnos cu tractorul sau atelajele pe drumurile auto 

forestiere si sa cureţe de resturi de exploatare văile si paraiele limitrofe drumurilor situate in perimetrul 

parchetului respectiv, in scopul evitarii pagubelor produse de viituri asupra platformei drumurilor si lucrarilor de 

arta.  

Art. 27  Cumpărătorul este obligat sa puna la dispoiţia vanzatorului, la cererea acestuia, documentaţia 

privind gestionarea materialului lemnos din parchetul exploatat si sa asigure un delegat care sa participe la 

verificări.  

In cazul in care volumul rezultat din exploatarea partizii contractate depășește prevederile APV, 

cumpărătorul va notifica vânzătorul cu privire la acest aspect, urmând a se proceda conform prevederilor legale. 

Volumul cu care se depășește prevederile APV, în baza deocumentelor întocmite conform prevederilor legale, se 

va factura în sarcina cumpărătorului la prețul din contract și se va transporta după asigurarea plății acestuia 

conform prevederilor contractuale ( art. 9 ). 

Art. 28  Cumparatorul se obliga sa foloseasca, pentru amenajarea de drumuri noi de colectare sau pentru 

reamenajarea celor existente, utilaje care produc un impact minim ecosistemelor forestiere, respectiv utilaje de 

tipul buldoexcavatoarelor sau excavatoarelor de gabarit mediu ( cca. 20 to ), interzicandu-se folosirea utilajelor 

pentru impins pamantul, de tipul buldozerelor si a altor utilaje similare. 

La terminarea exploatarii cumpărătorul este obligat sa predea in stare de funcţionare drumul forestier 

utilizat pe baza de proces verbal insusit de ambele parti, contravaloarea eventualelor deteriorări, urmând a se 

recupera din valoarea cauţiunii, constituita conform art. 6 din prezentul contract. De asemenea, cumparatorul este 

obligat sa niveleze caile de colectare folosite, inclusiv eliminarea scurgerilor de-a lungul acestora, in caz contrar 

lucrarea urmand a fi executata si recuperata de catre vanzator din cautiunea constituita conform art. 6 din contract. 

In termen de 120 de zile de la reprimirea parchetului sau a suprafeţelor afectate de produse accidentale, 

cumpărătorul este obligat sa predea suprafeţele folosite ca platforme primare. Depasirea termenului de 120 de zile 

se sanctioneaza ca ocupare fara drept a terenurilor forestiere respective. 

 

CAP. V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA 
Art. 29  Respectarea normelor privind Legea protectiei muncii nr. 319 / 14.07.2006 securităţii si sănătăţii în 

muncă, a normelor privind protecţia mediului conform OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, a 

normelor de prevenire si stingere a incendiilor in fond forestier aprobate prin ORDIN nr. 551 din 8 august 2006 

pentru aprobarea  Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a incendiilor de pădure, a 

Instrcutiunilor aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011, precum si a altor acte normative prevăzute in legislaţia in 

vigoare pe perioada derulării prezentului contract, cade in sarcina exclusiva a cumpărătorului. 

 Cumparatorul are obligatia de a respecta toate legile si reglementarile referitoare la sanatatea si protectia 

angajatilor si sa ofere muncitorilor proprii echipamente de protectie conform rezultatului evaluarii de risc si 

prevederilor OIM  privind securitatea si sanatatea in munca pentru activitatile forestiere. Autorizatia de exploatare 
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va fi eliberata numai dupa depunerea de catre reprezentantul legal al cumparatorului a unei declaratii privind 

respectarea de catre cumparator a reglementarilor SSM. 

 Cumparatorul are obligatia de a detine evaluari de risc pentru toate operatiile, activitatile si locurile unde 

isi desfasoara activitatea lucratorii proprii. Existenta evaluarilor de risc va fi prezentata cu ocazia autorizarii 

lucrarilor de exploatare sau cel mai tarziu la predarea amplasamentului, impreuna cu instructiunile proprii privind 

securitatea si sanatatea in munca, precum si de prevenire si stingerea incendiilor pentru lucrarile prevazute in 

procesul tehnologic. 

Art.30  Cumparatorul are obligatia de a folosi doar muncitori angajati si calificati potrivit functiilor 

detinute si de a documenta evidenta muncitorilor care lucreaza in parchet, luarea la cunostinta privind regulile 

SSM si dotarea cu echipamente de protectia muncii. Documentele trebuie sa existe in copie la dosarul partizii la 

cumparator si se vor pune la dispozitia ocolului, la cererea acestuia. 

La autorizarea  parchetelor, cumparatorul are obligatia de a prezenta o lista cu datele de identificare ( 

nume si prenume, CNP, specializarea si functia detinuta in formatia/echipa de lucru etc ) ale personalul angajat 

care lucreaza in parchetul respectiv. 

La predarea parchetelor, reprezentantul legal al cumparatorului va fi instiintat, sub semnatura, cu privire 

la obligativitatea efectuarii instructajului SSM pentru muncitorii proprii si pentru conditiile specifice activitatilor 

desfasurate ( formular F651 ). 

Art.31  Cumparatorul are obligatia de a documenta dotarea cu echipament individual de protectie a 

muncitorilor care lucreaza in parchet, prin depunerea, la cerere, la dispozitia ocolului silvic de facturi, acte 

contabile etc, privind achizitia de materiale respective. 

 Cu ocazia controlului exploatarii se va verifica utilizarea echipamentului individual de protectie, prin 

completarea listei de verificari privind respectarea reglementarilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca ( 

formular F428 ). In cazul in care se constata nereguli cu privire la angajatii firmei contractante, se va proceda la 

atentionarea in scris a firmei respective si se vor cauta solutii de remediere a problemelor. 

In cazul in care neconformitatile constatate la agentii economici contractori se repeta de minim 3 ori, 

ocolul silvic va inainta catre ITM o sesizare ( cu notificarea firmei contractoare ) de a participa la controlul 

privind respectarea cerintelor SSM. Daca nu se ajunge la o solutie, vanzatorul poate opri definitiv activitatea 

agentului economic pe raza ocolului, cu rezilierea contractului. 

Cumparatorul are obligatia de a instinta ocolul silvic cu privire la orice eveniment ( accident ) de munca 

produs in raza de activitate a ocolului, pentru inregistrarea in registrul de evidenta a acestuia ( se vor preciza 

numele si prenumele angajatului, functia ocupata,  data si imprejurarile producerii accidentului).  

 Art.32 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute in contract, partea 

in culpa datoreaza daune sau penalitati dupa cum urmeaza:  

 

A. In sarcina vânzatorului 
 Art.33 Pentru intarzierea in predarea autorizaţiei de exploatare si a parchetului fata de termenele stabilite 

la art. 13 si 14, in cazul îndeplinirii de către cumpărător a obligaţiilor precizate de art. 19 si 20, precum si in cazul 

in care contravaloarea primei esalonari la taiere a fost achitata, vanzatorul va plati penalitati de 0,1 % pe zi 

calendaristica, calculate la valoarea masei lemnoase pe picior contractate. 

 

B.  In sarcina cumpărătorului 
 Art.34 Penalitati de 0,1 % pe zi calendaristica din valoarea de adjudecare a masei lemnoase pentru 

fiecare zi de intarziere, din vina cumpărătorului la ridicarea autorizaţiei de exploatare in condiţiile prevăzute de 

art. 19 sau preluarea parchetului in condiţiile prevăzute de art. 20, calculate de la data prevăzută pentru inceperea 

exploatarii conform graficului de eşalonare la taiere a parchetelor (anexa nr. 1).  

 Art.35 Penalitati de 0,1 % din valoarea de adjudecare a masei lemnoase ramasa in parchet pe picior sau 

in diferite faze de exploatare, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, fata de termenul de reprimire prevăzut 

in graficul de eşalonare si in autorizaţia de exploatare, din partizile ce expira in cursul anului. Desocotirea stocului 

ramas in parchet se va face la sfarsitul perioadei de autorizare, in baza actului de constatare intocmit de 

reprezentanţii pârtilor. Se excepteaza masa lemnoasa din platforma primara.  

 Penalitati de 0,1 % pe zi calendaristica din valoarea devizului de execuţie întocmit de regia autonoma, 

pentru suprafaţa parchetului necuratata de resturi de exploatare, constatata la data expirării termenului de 

exploatare. 

Penalitati de 0,1 % pe zi calendaristica din valoarea de adjudecare a masei lemnoase transportată peste 

eșalonarea lunară conform graficului de eşalonare la taiere a parchetelor (anexa nr. 1) fără notificarea vanzatorului 

și asigurarea plății acesteia conform prevederilor contractuale (conform art. 11 si 9 ). Calculul penalităților se face 

pentru perioada dintre data transportului și data plății efective a masei lemnoase. 

 Art.36 Penalitati de 8 % calculate la valoarea de adjudecare a masei lemnoase pentru volumul 

neexploatat la finele anului, existent pe picior si in diferite faze de exploatare in interiorul parchetului, din 

partizile ce expira in cursul anului, indiferent daca masa lemnoasa a fost achitata sau nu. Pentru masa lemnoasa 
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din suprafeţele afecatate de produse accidentale, penalitatile de 8 % vor fi calculate pentru volumul ramas in 

parchet la data de 31 martie a anului următor. 

 Art.37 Pentru intarzierea decontării fata de data scadentei prevăzută la rt. 9, 1 0  si 11, cumpărătorul va 

plati penalitati, incepand cu prima zi dupa data scadentei la plata ( dar nu mai putin de 30 de zile calendaristice de 

la facturare în situația depunerii de de instrumente de plată bancare cu scadenţă la maximum 30 de zile 

calendaristic ), calculate la valoarea restanta, in cuantum de 0,10 % pe fiecare zi calendaristica.  

Calculul penalităților se va face la finalul derulării contractului iar încasarea acestora se poate face de 

către vanzător prin rețineri din garanția disponibilă constituită conform art. 6 din contract.   

 Reprezentantii legali ai cumpărătorului si imputernicitul acestuia răspund cu averea mobila si imobila, 

prezenta si viitoare ce o poseda ca persoana fizica, pentru neexecutarea prezentului contract, conform 

dispozitiilor art. 2280 - 2500 – Norme Cod Civil. 

 Art.38 In cazul in care cumpărătorul nu achita contravaloarea masei lemnoase la termenul prevăzut in art. 

9, 10 si 11 din prezentul contract, vanzatorul este in drept, anterior calcularii  de penalitati conform art. 37 sa 

procedeze la sistarea transportului masei lemnoase exploatate sau, dupa caz, la suspendarea sau retragerea 

autorizaţiilor de exploatare, inclusiv rezilierea unilaterala a contractului.  

In cazul in care in termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut in autorizaţia de exploatare 

cumpărătorul nu a executat lucrările de curăţare a parchetului si recepare a semintisului natural distrus in partizile 

de produse principale si accidentale cu suprafeţe regenerate natural, inclusiv nivelarea cailor de colectare, aceste 

lucrări se vor executa de către vanzator, iar contravaloarea acestor lucrări stabilita pe baza devizului de execuţie se 

va factura in sarcina cumpărătorului, inclusiv penalitatile stabilite conform art. 35. 

 

CAP. VI. FORŢA MAJORA 
 Art.39  In cazul unor fenomene naturale deosebite care pot constitui forţa majora potrivit prevederilor 

legale si care determina neexploatarea parchetelor la termenele stabilite in graficul de eşalonare a tăierilor (anexa 

nr. 1), cat si in autorizaţiile de exploatare, se poate acorda prelungirea termenelor de exploatare de către emitentul 

autorizaţiei de exploatare cu o perioada egala cu timpul necesar inlaturari efectelor negative produse de aceste 

fenomene.  

Pentru obţinerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de fenomene naturale deosebite, 

solicitantul va prezenta acte doveditoare intocmite de reprezentantul acestuia, verificate si insusite de emitentul 

autorizaţiei de exploatare, in cel mult 10 zile de la aparitia cazului de forţa majora. La incetarea forţei majore se va 

incheia un proces verbal constatator ( act de constatare ) pentru stabilirea duratei de prelungire a autorizatiei de 

exploatare. 

 Art.40 In baza proceselor verbale de constatare a calamitatii (de incepere si de incetare), inregistrate in 

SUMAL se va proceda la aprobarea prelungirii termenelor de exploatare de către emitentul autorizaţiilor de 

exploatare, cu reesalonarea cantitativa si valorica (daca este cazul), in termen de 10 zile de la incetarea factorului 

limitativ. 

 Art.41 Forţa majora, asa cum este definita de legislaţia in vigoare, reprezintă toate evenimentele care 

sunt imprevizibile si imposibil de inlaturat si care apar dupa incheierea contractului, împiedicând sau întârziind, 

total sau partial, îndeplinirea obligaţiilor contractuale ( ploi, căderi abundente de zapada, incendii, alunecari de 

teren, modificări sau apariţii de acte normative, stare de urgență etc.).  

 Prin acordul pârtilor, incidenţa unei legi speciale sau hotarari judecatoresti care iau din administrarea 

Regiei autonome suprafeţe pe care este pusa in valoare masa lemnoasa ce face obiectul prezentului contract, 

constituie forţa majora, cu toate consecinţele acesteia. In cazul in care, prin punerea in aplicare a unor legi 

speciale, o parte din suprafaţa pe care este pusa in valoare masa lemnoasa ce face obiectul prezentului contract, 

iese din administrarea Regiei autonome, de comun acord, se va face reglarea cantitativa si valorica prin act 

adiţional la contract. 

 

CAP. VII. REZILIERE CONTRACTULUI 
 Art.42 Vanzatorul poate rezilia in mod unilateral contractul daca cumpărătorul masei lemnoase nu a achitat 

contravaloarea masei lemnoase sau daca refuza depunerea instrumentelor de plata prevăzute la art. 9, precum si in 

cazul nerespectarii obligatiilor prevazute la art. 29-31, cu pierderea cauţiunii constituita conform art. 6 din 

prezentul contract. 

Rezilierea contractului din vina exclusiva a cumparatorului, respectiv neachitarea și/sau neexploatarea 

masei lemnoase contractate in termenul de esalonare stabilit de comun acord cu vanzatorul ( inclusiv 

reesalonarile ulterioare) da drept vanzatorului la retinerea garantiei de contractare, conform art. 6 din 

contract, precum si la daune interese, reprezentand diferente de pret de valorificare prin licitatii ulterioare.   

 Art.43 In cazul in care cumpărătorul nu respecta prevederile art. 18, vanzatorul poate rezilia unilateral 

prezentul contract de vanzare-cumparâre. 
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 Art.44 Neconstituirea cauţiunii de 5 % din valoarea contractului conform art. 6 sau neprezentarea pentru 

ridicarea autorizaţiei de exploatare, in cel mult 30 zile dupa primul termen prevăzut in eşalonare - anexa nr. 1, va 

duce la rezilierea unilaterala a contractului, cu pierderea garantiei aferente, constituite conform art. 1 din contract. 

 Art.45 Nepreluarea parchetului in termen de 30 de zile de la data prevăzută in autorizatia de exploatare 

pentru inceperea lucrărilor de exploatare sau abandonarea lucrărilor de exploatare pe o perioada mai mare de 15 

zile calendaristice, cu excepţia cazurilor de forţa majora justificate prin documente insusite de ambele parti, duce 

la rezilierea unilaterala a contractului de către vanzator cu pierderea cauţiunii depuse conform art. 6 din contract si 

art. 66 din Legea 46/2008 - Codul silvic.  

 Art.46 In cazul in care cumpărătorul refuza reglarea cantitativa si valorica a contractului ca urmare a 

aplicarii unor legi speciale, contractul se considera reziliat de drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara 

punerea in intarzieri pentru cantitatea de masa lemnoasa care a făcut obiectul acestor legi speciale. 

 Pentru cantitatea de masa lemnoasa prevăzută la aliniatul 1, vanzatorul nu poate fi obligat la plata de daune 

interese (prejudiciu produs, beneficu nerealizat) si penalitati pentru executarea parţiala a contractului. 

 In cazul apariţiei de produse accidentale pe raza regiei autonome, vanzatorul poate rezilia unilateral 

contractul in vederea efectuării precomptarilor necesare sau, de comun acord cu cumparatorul, va stabili un nou 

termen de exploatare in anul urmator. 

 Art.47 In cazul in care pe durata exploatarii, in cuprinsul parchetului se produc tăieri ilegale de arbori 

care depasesc 5 mc, contractul poate fi reziliat unilateral de către vanzator, cu pierderea cauţiunii constituita 

conform prevederilor art. 6 din prezentul contract și aplicarea prevederilor legale cu privire la tăieri ilegale. 

 Art.48 In cazul in care, din vina cumpărătorului,  parchetul sau suprafaţa afectata de produse accidentale 

nu poate fi reprimita nici dupa expirarea termenului prevăzut la art. 15, atunci contractul se considera reziliat de 

plin drept, fara indeplinirea altor formalitati si fara punerea in intarzieri pentru cantitatea de masa lemnoasa 

ramasa neexploatata, cu pierderea cauţiunii constituita conform art. 6. 

 

CAP. VIII. REGULI SI EXIGENTE IMPUSE IN FONDUL FORESTIER CERTIFICAT FSC 
 Art.49 Inainte de inceperea lucrarilor de exploatare si obligatoriu la ridicarea autorizatiei de exploatare, 

beneficiarul va prezenta la ocolul silvic proiectul tehnologic privind organizarea lucrarilor de exploatare, 

tehnologia de exploatare si respectarea conditiilor ce se impun pe linie PSI, SSM si mediu, pentru recoltarea si 

scosul lemnului din padure, care se aproba de seful de ocol. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact 

redus asupra solului - utilizarea funicularelor si a atelajelor, acolo unde conditiile existente permit acest lucru. 

 La predarea parchetelor, schita parchetului completata cu traseele de drum existente si propuse, platforme 

pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase etc., va fi anexata procesului verbal de predare - 

primire.  

 Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, cai de acces etc.) si amplasarea lor in teren, se 

face de ocolul silvic, eventual la propunerea beneficiarului, tinandu-se seama de posibilitatea de exploatare a 

lemnului, necesitatea protejarii mediului si a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum si de 

interesele generale de gospodarire a padurii (executarea taierilor de ingrijire, recoltarea fructelor de padure, 

gospodarirea vanatului, protejarea cursurilor de apa etc.).  

 Art.50 La predarea parchetului spre exploatare se va mentiona in procesul verbal, daca este identificat si 

materializat LEMN MORT – insemnat in teren cu litere M – constituit din arbori doborati sau in picioare, acest 

lemn nu este cuprins in APV, nu se recolteaza si nici nu se misca din teren. Operatorul economic va lua masuri 

suplimentare de instruire pe linie de protectia muncii pentru muncitorii din parchet cu privire le pericolele 

suplimentare ce le pot aduce existenta lemnului mort in suprafata parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie sa 

se regaseasca in teren si va fi mentionat in procesul verbal de reprimire.  

 In cazul in care se lucreaza in PVRC ( paduri cu valoare ridicata de conservare) sau in vecinatatea 

acestora, situatie mentionata in procesul verbal de predare, se vor lua masuri suplimentare de protectie a 

elementelor – plante, animale, pasari – pentru care s-a constituit Padurea cu Valoare Ridicata de Conservare.  

In cazul in care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privata sau a altor detinatori decat 

ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare. 

 Art.51 La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu mentionarea datelor conform modelului din Ordinul 

ministrului mediului si padurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si 

perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos cu modificarile si completarile ulterioare.  

 In cazul in care pe perioada lucrarilor de exploatare in parchet apar animale sau pasari cu regim de 

protectie sau se gasesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor intrerupe lucrarile si se va anunta ocolul 

silvic. 

 Aparitia de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice, necesita oprirea imediata a 

lucrarilor si anuntarea ocolul silvic.  

 Art.52 Operatorul economic care cumpara masa lemnoasa pe picior certificata FSC de la ocolul silvic, 

trebuie sa cunoasca ca mentinerea lantului de custodie cu lemn certificat presupune ca si acesta sa fie certificat in 
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sistem FSC. Neobtinerea certificarii de catre operatorul economic nu-i da dreptul de a comercializa lemn 

certificat.  

 Art.53 La amplasarea de drumuri noi de tractor pentru colectarea masei lemnoase se vor respecta 

urmatoarele reguli minimale: 

a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrari in vederea construirii drumului; 

b) evitarea amplasarii drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica de 10 m de 

acestea;  

c) evitarea zonelor cu panta transversala mai mare 25g; 

d) limitarea traseelor in zone cu panta longitudinala cuprinsa intre 25% si 45%; 

e) evitarea zonelor mlastinoase si a stancariilor, precum si a altor ecosisteme fragile identificate ca atare si 

specificate de catre reprezentantii ocolului silvic; 

f) limitarea latimii drumului la 4 m; 

g) consolidarea taluzului drumului; 

h) proiectarea curbelor cu o raza suficient de mare (minimum 12 m) incat sa nu se prejudicieze arborii din lungul 

traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori; 

i) evitarea traversarii cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numarul traversarilor se va reduce 

la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa; 

j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa in teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii 

limitrofi drumului, a semnului ”T”; 

k) la traversarea cursurilor de apa, in perioada in care nu este format pod de gheata, se va prevedea instalarea de 

tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn; 

l) se vor evita portiunile cu semintis; 

m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada 

de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic. 

 Art.54 Amplasarea platformelor primare se stabileste de catre ocolul silvic impreuna cu beneficiarul 

masei lemnoase,  marimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport 

permanente si de maxim 1000 mp in cazul cand nu sunt instalatii de scos permanente. Drumurile de tractor si 

platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea. 

 Utilajele folosite pentru colectarea si transportul masei lemnoase vor fi dotate obligatoriu cu material 

absorbant ( saculet cu nisip, rumegus, absorbante sintetice ) pentru interventia in cazul scurgerilor accidentale de 

carburanti, precum si cu truse de prim ajutor, stingator, mijloace de avertizare sonora. 

 Depozitarea temporara a carburantilor si lubrifiantilor se va face in locuri special amenajate in raza 

platformei primare sau a zonei de campare, prevazute cu materiale absorbate de tipul celor sus-mentionate si 

dotari PSI. Alimentarea tractoarelor si a fierastraielor mecanice cu carburanti si/sau lubrifianti se va face la 

inceputul zilei, in zona de depozitare temporara a carburantilor/lubrifiantilor. Pentru realimentarea din cursul zile 

se vor folosi recipiente cu gat lung pentru prevenirea scurgerilor accidentale. 

 Interventiile asupra utilajelor ( reparatii, schimburi de cauciucuri si piese diverse ) se face obligatoriu in 

afara padurii, in locuri special amenajate ( cu dotarile necesare ), de preferinta in platforma primara. 

 Camparea muncitorilor se va face in locuri special amenajate, cu asigurarea unui spatiu suficient fiecarui 

muncitor ( cabane, rulote, vagoane tip dormitor ), dotate cu tomberon pentru depozitarea resturilor menajere, grup 

sanitar etc. Colecatrea deseurilor menajere si a celor industriale se va face separat, iar evacuarea lor se va asigura 

cu continuitate. Utilizarea focului este permisa doar in zona de campare, prin utilizarea unor surse sigure ( sobe 

metalice, arzatoare de gaz alimentate cu butelie etc ). 

 Aprinderea focului in padure este strict interzis.  

 Izvoarele pentru alimentarea cu apa a muncitorilor vor fi protejate contra scurgerilor de suprafata, precum 

si garduri pentru a impiedica accesul animalelor la acestea. 

 Art.55 Utilizarea instalatiilor de scos – apropiat in lucrarilor de exploatare se va face cu respectarea 

urmatoarelor prevederi: 

a) verificarea corespondentei intre caile de scos – apropiat existente in parchet si procesul tehnologic. Se vor 

utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic; 

b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta transportului, cat si pentru a 

se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii in afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau 

distrugerea taluzurilor); 

c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare; 

d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand 

nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta; 

e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere; 

f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, 

inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si 

stingere a incendiilor. 
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 Art.56 Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat sa respecte urmatoarele 

reguli de exploatare a drumurilor de tractor: 

a) in raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si 

aflate in stare corespunzatoare de functionare; 

b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa; 

c) colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul 

tehnologic aprobat si materializate pe teren; 

d) scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitarare cand solul este acoperit cu zapada si prin 

semitarare sau suspendat, in lipsa stratului de zapada; 

e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, 

evitandu-se caile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile paraielor si vaile; 

f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depasi 12 metri; 

g) corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;  

h) in perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se 

evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval; 

i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea 

acestora si a drumurilor forestiere;  

j) in situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de 

rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat în locuri speciale de depozitare; 

k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmari în permanenta asigurarea integritatii 

santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitarii 

aluviunilor pe drum;  

l) se va urmari degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situatia in care acestea se colmateaza cu aluviuni; 

 Art.57 La lucrarile de exploatare se interzice cu desavarsire: 

a) parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren;  

b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana; 

c) corhanitul lemnului direct in albia paraielor; 

d) colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este 

imbibat cu apa, operatorul economic fiind in masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza 

actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;  

e) colectarea lemnului pe albiile paraielor in afara perioadelor de inghet. In cazuri bine documentate si care nu pot 

fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate in teren, si precizate in documentatia de 

exploatare aprobata de seful ocolului; 

f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor cand se instaleaza podete sau tuburi, 

sau pe perioada iernii, atunci cand exista pod de gheata; 

g) aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile paraielor, in zonele umede, in zona drumurilor, a 

resturilor de exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc; 

h) colectatul prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drumul auto; 

i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase 

mai mari de 10 cm; 

j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 36 tone, sau cu gabarit depasit. Depasirea tonajului si 

gabaritului este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea 

sefului de ocol sau a administratorului drumului, dupa caz. In zona parchetului operatorul economic are obligatia 

sa intretina drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire sa preda drumul auto la starea tehnica initiala in care 

era la inceperea exploatarii; 

 Art.58 La terminarea lucrarilor de exploatare se va avea in vedere: 

a) la reprimirea parchetelor, potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului in padure, vaile din 

interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin strângerea lor in gramezi mici cu aspect ordonat; 

se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul 

drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, in santurile de scurgere a apelor, in 

zona timpanelor la poduri sau pe taluze; 

b) caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repara de catre 

titularul autorizatiei de exploatare in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate 

drumurile sa fie nivelate si reparate; 

c) dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat sa 

dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu 

exceptia celor acceptate de ocol sa ramâna pe teren in interesul gospodariei silvice, iar toate materialele lemnoase 

trebuie scoase in afara acestuia; 

d) suprafetele din instalatii, rampele etc., cuprinse in autorizatia de exploatare, se reprimesc o data cu parchetul; 

e) in cazul in care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia 
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masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia 

constituita, conform contractului, in acest scop inainte de autorizarea parchetului; 

f) in situatia in care se constata distrugerea drumurilor datorita nerespectarii clauzelor caietului de sarcini, acestea 

vor fi remediate de catre operatorul economic. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau 

reparatii se va suporta de catre operatorul economic, aplicandu-se si amenzile prevazute de reglementarile in 

vigoare;  

g) furnizorul este in drept de a sista exploatarea unui parchet, si (sau) sa opreasca transportul de masa lemnoasa, in 

situatia in care se constata abateri de la prevederile contractului si caietului de sarcini. 

h) pentru nerespectarea documentatiei de exploatare aprobata furnizorul este in drept sa rezilieze contractul si sa 

aplice celelalte reglementari legale 

 

CAP. IX. ALTE CLAUZE 
 Art.59 Pentru arborii vătămati care nu pot fi menţinuţi pe picior, se vor aplica prevederile OM nr. 

1540/2011, art. 13, alin. r). Dupa plata masei lemnoase ( valoarea prejudiciului si a lemnului ) provenita din 

arborii prejudiciaţi ce nu pot fi menţinuţi pe picior, aceasta va putea fi antrenata in procesul de exploatare de către 

cumpărător. In cazul in care arborii vatamati mai pot fi menţinuţi pe picior, aceştia vor fi numai inventariaţi (cazul 

celor raniti sau zdreliţi) si cumpărătorul va plati doar valoarea prejudiciului calculata conform art. 13, alin. r) din 

OM nr. 1540/2011. Pagubele se constata de comun acord cu ocazia controalelor pe linia respectării regulilor 

silvice de exploatare conform Caietului de sarcini si instrucţiunilor in vigoare. 

 Art.60 Pentru arborii taiati nemarcat in interiorul parchetului, se vor aplica prevederile legislaţiei silvice 

in vigoare, incheindu- se in acest sens procese verbale de infracţiune, persoanelor vinovate. 

 In cazul in care nu se pot stabili cu certitudine persoanele vinovate de savarsirea contravenţiei sau 

infracţiunii silvice, vor fi sesizate organele in drept sa efectueze cercetări in vederea stabilirii acestora. In toate 

cazurile, contravaloarea pagubei calculate conform OUG nr. 85/2006 aprobata prin Legea nr. 84/2007 si 

Metodologiei aprobate prin O.M.A.P.D.R. nr. 769/2006, va fi recuperata de la cumpărător, care răspunde de 

respectarea regulilor silvice in interiorul parchetului, acesta urmând sa recupereze contravaloarea pagubei achitata 

de la cel gasiti vinovaţi de savarsirea contravenţiei sau infracţiunii.  

 Art.61 Transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere de la pădure la depozitul cumparatorului se 

va face conform prevederilor HG nr. 497 din 25 iunie 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 …. 

 Art.62 Daca pe parcursul exploatarii masei lemnoase organele silvice constata abateri in sensul 

gestionarii incorecte, transporturi fara documente legale sau cu documente ce prezintă vicii de întocmire, se va 

proceda conform legislaţiei silvice in vigoare. 

 Art.63 Societatile care efectueaza lucrări de exploatare si/sau prelucrare a lemnului au obligaţia de a 

respecta prevederile O.U.G. nr. 195/22.12.2005, precum si a Legii nr. 171/2010, in sensul de a nu arunca sau 

depozita pe maluri, in albiile râurilor sau in zonele umede, deşeuri provenite din activitatea ce o desfasoara 

(resturi de exploatare, craci, zoburi, rumeguş). 

 Art.64 La solicitarea in scris a regiei autonome, cumpărătorul va proceda la cojirea materialului lemnos in 

condiţiile in care infestările cu Ipidae sunt de la stadiul mijlociu la foarte puternic, iar masa lemnoasa nu este 

scoasa din pădure sau este depozitata in depozitele intermediare pe perioada sezonului de vegetatie. In cazul in 

care va fi necesar, sub supravegherea personalului silvic de la regie, cumpărătorul se obliga sa execute tratarea 

chimica a materialului lemnos infestat. 

 In cazul in care cumpărătorul nu răspunde solicitărilor regiei autonome, specialiştii regiei vor executa 

lucrările de protectie urmând ca recuperarea contravalorii manoperei si a pesticidelor utilizate sa se faca de la 

cumpărător, pe baza facturii emise de regia autonoma. 

 Daca lucrările de protectie aferente materialului lemnos ce face obiectul prezentului contract au fost 

efectuate de către vanzator anterior predării parchetului, contravaloarea lor va fi suportata de cumpărător. Sumele 

aferente vor fi achitate vanzatorului inainte de inceperea lucrărilor de exploatare. 

 

CAP. X. LITIGII 
 Art.65 Neinteiegerile dintre parti in legătură  cu executarea contractului se vor rezolva pe cale amiabila, 

in caz contrar litigiile se vor soluţiona de instanta competenta din localitatea unde isi are sediul regia autonoma, 

respectiv vanzatorul.  

 In cazul rezilierii contractelor de vanzare - cumparare, pentru masa lemnoasa ramasa in stoc in faze 

(fasonat, scos sau apropiat), vanzatorul va calcula contravaloarea manoperei la tarifele proprii si va efectua 

desocotirile financiare care se impun. De asemenea, la regularizările cantitative si valorice se va tine cont si de 

pierderile  tehnologice aferente volumului de material lemnos exploatat, acesta adaugandu-se volumului dat in 

transport de către cumpărător. 

../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1052554/00210525.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1052554/00210525.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1052554/00210525.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatie/temp1052554/00210525.htm
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CAP. XI. DISPOZIŢII FINALE 
 Art.66 Prevederile contractuale pot fi modificate prin addendum sau act aditional, insusit de ambele 

parti, la apariţia unor noi reglementari ce vizeaza condiţiile si modul de incheiere a contractelor de vanzare-

cumparare a masei lemnoase. 

 Art.68 Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului silvic,  Codului comercial, Codului 

civil, Codului de procedura civila si a altor acte normative in vigoare pe perioada derulării contractului. 

 Art.69 De derularea in condiţii de legalitate si in conformitate cu prevederile contractuale a prezentului 

contract răspund şeful ocolului silvic -  ing. Demian Grigore Adrian, responsabil compartiment Fond Forestier – 

ing.Emrich Octavian,  contabilul sef - ec. Emrich Liliina Mioara si responsabil compartiment Productie – 

ing.Mare Iliut. 

Graficul de eşalonarea tăierilor - Anexa nr. 1, Actele de Punere in Valoare, Condiţiile tehnice şi dispoziţiile 

legale  - Anexa nr. 2  si Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul 

forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC® - Anexa nr. 3, fac parte integranta din prezentul 

contract . 

Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, din care unul la vanzator si unul la cumpărător. 

 

VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR 

Șef ocol 

ing. Demian Grigore Adrian 

Contabil șef 

ec. Emrich Liliana Mioara 

 

 

 

 

SC “…………….“ SRL 

……………………………. – 

administrator 

Resp. Fond Forestier 

ing. Emrich Octavian 

Resp. Producție 

ing. Mare Iliuț 
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REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI RA  
Anexa nr. 2 la contractul de vanzare-cumparare nr........ din ..............2022 

 
 

Condiţiile tehnice şi dispoziţiile legale care trebuie cunoscute şi respectate 
de  agentul economic care exploateaza masa lemnoasa pe picior  

 

 

1. IN CONTRACTUL CADRU URMATORII TERMENI VOR FI INTERPRETATI ASTFEL: 

1.1. Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între regian autonoma în calitate de vânzător de masă 

lemnoasă pe picior şi o societate comercială în calitate de cumpărător.  

1.2. Ocolul  Silvic Valea Sieului R.A.  –  structura silvica autorizata, infintata de catre Asociatia Proprietarilor de padure “ Valea Sieului “  cu scopul 
administrarii, in conformitate cu legislatia in vigoare a suprafetelor de padure-proprietate publica si  private a comunelor member a asociatiei si a 

altor proprietari pe baza de contract de prestari servicii  

1.3. Vânzător şi cumpărător – părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract. 
1.4. Preţul contractului – preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 

tuturor obligaţiilor asumate prin contract. 

1.5. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică şi organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, 
calitativ şi valoric produsele lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare. 

1.6. Masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, crăcilor şi cojii) al arborilor nedoborâţi inclus în actele de punere în valoare. 

1.7. Recepţia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezenţa vânzătorului,  verifică prevederile actului de punere 
în valoare. 

1.8. Exploatarea masei lemnoase – ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei 

lemnoase obţinută din păduri, prin aplicarea de tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic. 
1.9. Eşalonarea tăierilor – programarea  intervalelor de timp, pe perioada desfăşurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei 

lemnoase din partizile contractate. 

1.10. Postaţă – porţiune de arboret delimitată în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico- economice în derularea 
contractului. 

1.11. Reprimirea parchetului – acţiunea de verificare, evaluare şi consemnare a stării  vegetaţiei forestiere şi a solului din suprafaţa parchetului la 

terminarea exploatării masei lemnoase, efectuată în scopul preluării supafeţei parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal.  
1.12. Prejudiciu – vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare sau a seminţişului utilizabil.  

1.13. Accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe 

reţeaua din aval, de la drumul public până la km 0 şi pe întreg parcursul drumului până la staţia finală (parchet). 
1.14. Forţa majoră –  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau din vina acestora, care nu putea fi prevazut in 

momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei legi speciale, embargo, 
enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti. 

1.15. Zi – zi calendaristică 
1.16. Luna – lună calendaristică 

 

 

2. REGLEMENTĂRI ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL DE FURNIZARE A MASEI 

LEMNOASE PE PICIOR 

2.1. Masa lemnoasa pe picior furnizata in baza contractului si prezentata de catre vânzător in fisa tehnico – economica este cuantificata prin aplicarea 
procedeelor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinata 

exploatarii aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 1651/2000.  

2.2. Recepţia masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se face conform “Normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinata 
exploatarii” aprobate prin Ordinul M.A.P.P.M. nr. 1651/2000.  

2.3. Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se efectueaza in conformitate cu “ Instructiunile privind 
termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemons ” aprobate prin Ordinul MADR nr. 1540/2011 si cu 

prevederile Ordinului M.A.A.P. nr. 391/2003 , modificat cu Ordinul M.A.P.D.R. nr. 392/2005. 

2.4. Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului se efectueaza in conformitate cu “Instructiunile privind termenele, 
modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos” aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540/2011. 

2.5. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor “Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea 

materialelor lemnoase ...” aprobate prin H.G. 470/2014 . 
2.6. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecţia mediului – O.U.G. 195 / 2005, a normelor privind protecţa muncii - 

Legea nr. 319/2006 si HG 1425/2006, a prevederilor din normele de prevenire şi stingere a incendiilor în fond forestier aprobate prin Ordinul nr. 

1654/31.10.2000 a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protectiei Mediului, precum şi a altor acte normative prevăzute în legislaţia în vigoare pe 
perioada derularii contractului.      

 

 
3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE 

3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea masei lemnoase, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predare pe bază de proces 

– verbal, întocmit între delegatul ocolului împuternicit de seful de ocol prin delegaţie scrisă, si persoana cu pregatire de specialitate angajata cu 
contract, in calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare . 

3.2. Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face având la bază prevederile autorizaţiei de exploatare, actului de punere în valoare, 
luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către şeful ocolului silvic. 

3.3. Eliberarea de autorizaţii de exploatare pentru noi parchete pentru acelaşi agent economic este permisă, numai dacă au fost exploatate, reprimite 

şi achitate toate parchetele scadente  autorizate anterior agentului economic respectiv. 
3.4. Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizaţie de exploatare, proces verbal de predare-primire spre exploatare, 

precum şi înainte sau după termenele prevăzute în aceste documente.  
3.5. Autorizaţia de exploatare se va elibera de către ocolul silvic şi se va ridica de către delegatul împuternicit al cumpărătorului la termenul prevăzut 

în contract, iar predarea-primirea spre exploatare a parchetului se va face cu maximum 30 zile înainte de termenul fixat pentru începerea 

exploatării în autorizaţia de exploatare; 
3.6. În procesul verbal de predare-primire a parchetului, în afara datelor prevăzute de formularul tip, se vor menţiona în mod expres numărul 

ciocanelor de marcat şi vopseaua folosită la marcarea arborilor ce urmează a se exploata. În cazul în care pe suprafaţa parchetului contractat 
există şi arbori marcaţi anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor 

atenţiona maiştrii de parchet şi muncitorii asupra prezenţei acestor arbori, menţionându-se în procesul verbal de predare , numărul ciocanelor şi 

vopseaua cu care aceştia au fost marcaţi. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii 
şi diametre.  
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3.7. În vederea protejării regenerărilor naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, 

cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice: 
3.7.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postaţe delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic şi cumpărător, sau pe u.a.- uri în 

cazul partizilor cu mai multe parcele; 

3.7.2. Doborârea arborilor marcaţi se va face în afara ochiurilor cu seminţiş, evitându-se deprecierea şi vătămarea puieţilor, a arborilor nemarcaţi 
care rămân pe picior ( pe pante cu înclinare mai mare de 10º, dobarârea se face cu vârful la deal sau pe curba de nivel) .; 

3.7.3. Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în 

maxim 20 de zile în sezonul de vegetaţie şi respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curaţirea de resturi de 

exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciabile; 

3.7.4. Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatelor în partea din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii 
acestora. ; 

3.7.5. Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate în teren cu var sau vopsea cu ocazia predării 
parchetului, cu  respectarea  strictă  a  tehnologiei  de exploatare aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor, a culoarelor 

de funicular si respectiv platformelor primare; 

3.7.6. În perioadele cu precipitaţii abundente, este interzisă colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor 
respective; 

3.7.7. În arboretele de răşinoase se cojesc cioatele în întregime la molid şi pin, iar la brad şi celelalte specii de răşinoase se curelează; 
3.7.8. În perioada   01.IV. – 01.X. este interzisă menţinerea în pădure, peste 30 zile, a lemnului de răşinoase necojit sau netratat chimic. În cazul 

exploatării masei lemnoase de răşinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea 

scrisa a ocolului; 
3.7.9. Arborii nemarcaţi limitrofi căilor de colectare aprobate vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor cu lungoane, ţăruşi, mansoane  

sau argelire etc.; 
3.8. La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, este obligatorie scoaterea întregului volum de masă lemnoasă comerciabil aferent 

actului de punere în valoare cât şi strângerea resturilor de exploatare nevalorificabile (crăci şi vârfuri cu diametrul sub 6 cm grosime, zoburi, 

lemn putregăios) dupa urmatoarele reguli : 
3.8.1. La taierile rase sau accidentalele in masa, in arboretele de molid, si in substituiri-refaceri in siruri ( martoane ) cu latimea de 1-1,2 m 

intrerupte din 20 in 20 m, orientate pe linia de cea mai mare panta, cu distanta intre siruri de 15 m – 20 m . La taierile rase de plop si 
salcie urmate de pregatirea integral a terenului, resturile de exploatare se strang in martoane la marginea parchetelor; 

3.8.2. La taierile de produse principale cu restrictie si accidentale cu regenerare naturala declansata sau cu o intensitate mai mare de 10 mc/ha, 

se strange in gramezi cat mai inalte, in afara ochiurilor cu semintis natural, pe cioate, fara a ocupa suprafete mari, cel mult 10% din 
suprafata parchetului; 

3.9. Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, cu exceptia cazurilor cand scos-apropiatul se face cu funicularul sau 
suspendat. Corhănitul va fi admis numai în condiţii în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcaţi, seminţişului natural utilizabil şi solului si 

numai cand solul este acoperit cu zapada sau inghetat.; 

3.10. La taierile rase (crâng, codru şi substituiri – refaceri), recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv subarboretul şi vegetaţia forestieră de mici 
dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă; tăierea arborilor cu toporul sau cu fierăstrăul mecanic se face de la suprafaţa 

solului, pieziş şi neted; 
3.11. Arborii uscaţi şi iescarii se doboară şi se fasonează cu prioritate, înaintea începerii exploatării parchetului; 

3.12. Se interzice cu desăvarşire tăierea arborilor nemarcaţi; 

3.13. Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este 
obligată să sesizeze ocolul silvic pentru constatare, fără ca aceşti arbori, după caz, să se doboare sau fasoneze.Volumul arborilor prejudiciati se 

determina prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore in parte. Valoarea prejudiciilor se calculeaza in baza pretului unitar din 
contract . Volumul va fi evidentiat distinct in evidentele financiare contabile ale ocolului silvic . Pentru cioatele marcate si pentru arborii taiati 

nemarcati, care nu constituie prejudicii de exploatare se aplica reglementarile legale privind taierile fara drept .  

3.14. Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor şi văilor pe care se transportă lemnul pentru parchetul respectiv; 
3.15. Se interzice depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor, aceasta făcându-se în locuri care nu sunt supuse viiturilor; 

3.16. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării parchetului, normele de sanatate si securitate in 
munca pentru exploatări forestiere şi este obligaţia echipelor de muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă; 

 

4. DOTAREA CU INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI 

4.1. Stabilirea necesarului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces etc) şi amplasarea lor în teren, se face de comun acord între cumpărător şi 

ocolul silvic, ţinându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum şi de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de 
biodiversitate identificate şi de interesele generale de gospodărire a pădurii ( executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, 

gospodărirea vânatului, etc); la predarea parchetului, schiţa acestuia completată cu traseele de drum existente şi propuse, platformele pentru 

depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare.   
4.2. După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să dezafecteze instalaţiile de scos - apropiat şi 

construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepţia celor acceptate de ocol pe teren în interesul gospodăriei silvice. 
4.3. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli : 

4.3.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului ; 

4.3.2. Se realizeaza numai versanti cu pante de pana la 25º ; 
4.3.3. Se vor limita traseele în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% şi 45% ; 

4.3.4. Se vor evita zonele mlăştinoase şi stâncăriile, precum şi alte ecosisteme fragile, identificate ca atare şi specificate de către reprezentanţii 
ocolului silvic ; 

4.3.5. Limitarea lăţimii platformei drumului la maxim 4 m ; 

4.3.6. Consolidarea si stabilizarea taluzului drumului ; 

4.3.7. Proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (cca.12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin 

proiectul tehnlogic a lungimii trunchiurilor de arbori ; 
4.3.8. 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 ; 

4.3.9. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podeţe 
din trunchiuri de lemn ; 

4.3.10. Se vor evita porţiunile cu seminţiş ; 
4.4. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii 

parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată de ocolul silvic. 

4.5. Amplasarea platformelor primare se stabileşte de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora 
fiind de 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalaţii de scos 

permanente. Aceste se reprimesc in maxim 60 zile de la reprimirea parchetului . 
4.6. Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var, sau vopsea. 

4.7. Utilizarea instalaţiilor de scos-apropiat. Inainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu-zise se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, 

după cum urmează : 
4.7.1. Verificarea corespondenţei între căile de scos-apropiat existente în parchet şi procesul tehnologoc ; 

4.7.2. Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa transportului, cât şi pentru a se diminua pagubele ce se 
pot produce prin ieşirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor) ; 
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4.7.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare ; 

4.7.4. 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 ; 

4.7.5. Se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere ; 

4.7.6. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele 
instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de sanatate si securitate in munca şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor . 

4.8. Pentru protecţia solului şi apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumului de tractor :    

4.8.1. In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare 

corespunzătoare de funcţionare ; 

4.8.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută ; 
4.8.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat  şi 

materializate pe teren ; 
4.8.4. Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre  când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa 

stratului de zăpadă ; 

4.8.5. Depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face  în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-
apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile ; 

4.8.6. Lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate de tractor, nu va depăşi 12 metri ; 
4.8.7. Corhănitul este admis în condiţiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi apelor si numai cand solul este acoperit cu 

zapada sau inghetat ; 

4.8.8. In 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 ; 

4.8.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora şi a drumurilor 
forestiere ; 

4.8.10. In 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 ; 
4.8.11. La intersecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere prin 

părţile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor şi evitarea depozitării aluviunilor pe drum ; 
4.8.12. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se colmatează cu aluviuni ; 

4.9. Se interzice cu desăvârşire : 

4.9.1. Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren ; 
4.9.2. Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană; 

4.9.3. Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor; 
4.9.4. 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 ; 

4.9.5. 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 ; 

4.9.6. 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 ; 

4.9.7. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, 

crengi, deşeuri etc. ; 
4.9.8. Colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drum auto ; 

4.9.9. Circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm ; 
4.9.10. Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăşit. Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă 

numai acolo unde portanţa drumului permite acest lucru şi se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. În zona parchetului agentul 

economic are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se predă drumul auto la starea tehnică iniţială în care 
era la începerea exploatării. 

4.10. În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligaţia de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea iniţială 
existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauţiunea).  

4.11. La terminarea lucrărilor de exploatare : 

4.11.1. Potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de 
exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici, cu aspect ordonat ; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor de masă lemnoasă 

resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în şanţurile de 
scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze ; 

4.11.2. Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada 

de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate şi reparate ; 
4.11.3. După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, agentul economic este obligat să dezafecteze instalaţiile de scos-

apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane etc.)  cu excepţia celor acceptate de ocolul silvic să rămână pe teren în 
interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia; 

4.11.4. Suprafeţele aferente instalaţiilor, rampelor etc. cuprinse în autorizaţia de exploatare se reprimesc o dată cu parchetul ; 

4.11.5. In cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau cumpărătorul nu ia măsuri de remediere, 
reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reţinute din garanţia constituită în acest scop înainte de autorizarea 

parchetului. 
4.12. In situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul 

economic. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparaţii se va suporta de către agentul economic, aplicându-se şi 

amenzile prevăzute de reglementările în vigoare. 

4.13. Vânzătorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet şi (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă în situaţia în care se constată 

abateri de la prevederile contractului şi caietului de sarcini. 
4.14. Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată vânzătorul este în drept să rezilieze contractul şi să aplice celelate reglementări 

legale.    

4.15. În pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricţii, colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş. În asemenea cazuri, în cadrul 
perioadei permise de 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.         

4.16. În pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a 
procesului de exploatare în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş, prevăzută în procesul verbal de predare primire a parchetului în cazul 

tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor şi de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare. 
4.17. Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele admise şi pe taluzele drumurilor existente se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri sau 

recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu fonduri constituite de cumpărător, din cautiune pa baza de aviz. 

4.18. Amplasarea platformelor primare necesare operaţiilor de curăţire a crăcilor, secţionat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilesc de către ocolul 
silvic, împreună cu cumpărătorul, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de 

maxim 1000 mp în cazul în care nu sunt instalaţii de scos permanente. 
 

5. REGULI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII DE 

EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE  
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5.1. Agenţii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de exploatare, pe lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea 

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 sanatate si securitate in munca ; 

5.2. Agenţii economici vor prezenta, la ocolul silvic, 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, 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. 

5.3. Se vor stabili locurile şi modalităţile de depozitare şi evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse petroliere etc. 

5.4. Toate deşeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanşe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se face răspunzător 
agentul economic. 

5.5. Cumpărătorul va respecta legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia angajaţilor. Pe cât posibil, acesta va 
angaja forţă de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor fi şi acte 

doveditoare privitoare la deţinerea de către agentul economic a materialelor de sanatate si securitate in munca. Administratorul firmei va urmări 

utilizarea echipamentului de protecţie de către angajaţi. De asemenea, agentul economic are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi 
utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor. 

5.6. 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 stabilite de protecţie a acestora. 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. 

5.7. (1) Titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de prevenire a apariţiei 
focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor, în parchetele, suprafeţele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum şi la alte obiective 

care le aparţin, situate în pădure. 

      (2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele 
proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei de exploatare. 

      (3) În cazul în care titularii autorizaţiilor de exploatare refuză să sprijine acţiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în 

exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an. 

 

6. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET 

6.1. Cumpărătorul, ca agent economic de exploatare, are obligaţia: 

6.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol; 

6.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută; 
6.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina cumpărătorului. 

 
7. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE 

7.1. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezenţa persoanei cu pregatire de specialitate angajata prin 

contract in calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare, în baza graficelor stabilite si insusite la emiterea autorizatiei , precum 
si ori de cate ori se impune . 

7.2. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, şeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunţând cu 
cel puţin 3 zile înainte beneficiarul sau delegatul împuternicit al acestuia. 

7.3. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, persoana cu pregatire de specialitate ca reprezentant al titularului autorizatiei de 

exploatare sunt obligaţi să pună la dispoziţia organelor silvice de control autorizaţia de exploatare, procesul verbal de predare-primire al 
parchetului, actele de control încheiate până la acea dată, documentele de gestiune, etc. 

7.4. În cazul neprezentării delegaţilor unităţii cumpărătorului, controlul se execută în lipsa acestora, ocolul silvic urmând a trimite procesul verbal de 
control în termen de 3 zile, în vederea luării măsurilor ce se impun. 

7.5. Pana cel tarziu la expirarea termenului prevăzut în autorizaţiile de exploatare, reprezentantul ocolului silvic in prezenta padurarului titular de 

canton si în prezenţa persoanei de specialitate, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt 

întrunite şi respectate condiţiile din prezentul caiet de sarcini. 

7.6. În cazul neprezentării reprezentantului titularului autorizaţiei de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse 
accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în care se consemnează, dacă este cazul, şi 

valoarea pagubelor constatate, precum şi eventualele penalităţi. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizaţiei 

de exploatare. 
7.7.  (1) În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale nu se poate realiza 

întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie un act de constatare conform modelului. 

(2) În documentul prevăzut la alin. (1) se precizează că exploatarea poate continua cel mult 90 de zile după termenul de reprimire prevăzut în 
autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea 

obligatorie a perioadelor de restricţie. Contravaloarea penalităţilor se virează în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în 

condiţiile legii.   
7.8. Masa lemnoasă neexploatată rămasă pe picior şi în faze până la sfârşitul anului, mai puţin stocurile din platforma primară, constituie resursă pentru 

anul de producţie următor, făcând obiectul unui act adiţional cu plata penalităţilor contractuale.  

7.9. În situaţia rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, 
comisia stabilita efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeţei afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în 

fazele de doborât şi scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeţei afectate de produse 

accidentale şi curăţare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizaţie, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere. 
7.10. Titularii autorizaţiilor de exploatare, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei 

primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul şi data autorizaţiei, titularul 

autorizaţiei şi datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii şi termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la 
O.M. 1540/2011. Panoul va fi menţinut pe toată durata lucrărilor şi va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare. 

 
8. DISPOZIŢII FINALE 

8.1. Vânzătorul are obligaţia să înştiinţeze cumpărătorul dacă suprafaţa de pădure în care urmează să se execute tăierile este solicitată sau nu la 

retrocedare. 
8.2. Odată cu primirea sub semnatură a prezentului caiet de sarcini, cumpărătorul confirmă că a luat cunostinţă de obligaţiile ce-i revin privind 

exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitaţii sau negocieri directe. 
8.3. Prezentul caiet de sarcini precum si O.M. 1540/2011, face parte integrantă din contractul de vânzare a masei lemnoase pe picior, fiind semnat de 

cumpărător în 2 exemplare, din care: unul pentru cumpărător şi unul pentru Regia Autonoma Ocolul  Silvic Valea Sieului R.A.   

 

Ocolul Silvic Valea Sieului RA          SC “ _____________________________“ SRL  

Sef ocol-ing.DEMIAN GRIGORE ADRIAN        _____________________________ 

 

, 
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REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI RA  

Anexa nr. 3 la contractul de vanzare-cumparare nr. ______  din  _____________ 

 

Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul 

forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC® 

 

 1. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare si obligatoriu la ridicarea autorizatiei, beneficiarul va prezenta la 

ocolul silvic proiectul tehnologic privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare si respectarea 

conditiilor ce se impun pe linie PSI, SSM si mediu pentru recoltarea si scosul lemnului din pădure, care se aprobă de seful de 

ocol.  

 2. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor si a atelajelor, 

acolo unde conditiile existente permit acest lucru. 

 3. La predarea parchetelor schita parchetului completată cu traseele de drum existente si propuse, platforme pentru 

depozitare a materialului lemnos, zone periculoase etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire.  

 4. Stabilirea necesarului de instalatii (drumuri, funiculare, căi de acces etc.) si amplasarea lor în teren, se face de 

ocolul silvic, eventual la propunerea beneficiarului, tinându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea 

protejării mediului si a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum si de interesele generale de gospodărire a 

pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, 

etc.).  

 5. La predarea parchetului spre exploatare se va mentiona în procesul verbal, dacă este identificat si materializat 

LEMN MORT – însemnat în teren cu litere M – constituit din arbori doborâti sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în 

APV, nu se recoltează si nici nu se miscă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de 

protectia muncii pentru muncitorii din parchet cu privire le pericolele suplimentare ce le pot aduce existenta lemnului mort în 

suprafata parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren si va fi mentionat în procesul verbal de 

reprimire.  

 6. În cazul în care se lucrează în PVRC (PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE) sau în 

vecinătatea acestora, situatie mentionată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protectie a 

elementelor – plante, animale, păsări – pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare.  

 7. În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privata sau alti detinători decât ocolul silvic, 

va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare; 

 8. La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu mentionarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului 

mediului si pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, 

scoatere si transport al materialului lemnos cu modificările si completările ulterioare.  

 9. În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protectie sau se 

găsesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările si se va anunta ocolul silvic. 

 10. Aparitia de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice necesită oprirea lucrărilor si anuntarea 

ocolul silvic.  

 11. Operatorul economic care cumpără masă lemnoasă pe picior certificată FSC de la ocolul silvic, trebuie să 

cunoască că mentinerea lantului de custodie cu lemn certificat presupune ca si acesta să fie certificat în sistem FSC. 

Neobtinerea certificării de către operatorul economic nu-i dă dreptul de a comercializa lemn certificat.  

 12. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli minimale: 

a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului; 

b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distantă mai mică de 10 m de acestea;  

c) evitarea zonelor cu pantă transversală mai mare 25g; 

d) limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% si 45%; 

e) evitarea zonelor mlăstinoase si a stâncăriilor, precum si a altor ecosisteme fragile identificate ca atare si specificate de către 

reprezentantii ocolului silvic; 

f) limitarea lătimii drumului la 4 m; 

g) consolidarea taluzului drumului; 

h) proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau 

limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori; 

i) 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; 

j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi 

drumului, a semnului ”T”; 

k) la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheată, se va prevedea instalarea de tuburi din 

beton sau podete din trunchiuri de lemn; 

l) se vor evita portiunile cu semintis; 

m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp 

aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberată de ocolul silvic. 
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 13. Amplasarea platformelor primare se stabileste de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de 

masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de 

maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalatii de scos permanente. Drumurile de tractor si platformele primare vor fi 

materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea. 

 14. Referitor la utilizarea instalatiilor de scos – apropiat înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, 

se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează: 

a) verificarea corespondentei între căile de scos – apropiat existente în parchet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai 

acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic; 

b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranta transportului, cât si pentru a se diminua 

pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea 

taluzurilor); 

c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tărusi sau alte metode de protejare; 

d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod 

de gheată sau când acesta nu oferă suficientă rezistentă; 

e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere; 

f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv 

prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor. 

 15. Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare 

a drumurilor de tractor: 

a) în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate în 

stare corespunzătoare de functionare; 

b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută; 

c) colectarea materialului lemnos se va face în afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic 

aprobat si materializate pe teren; 

d) scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă si prin semitârâre sau 

suspendat, în lipsa stratului de zăpadă; 

e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se 

căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor si văile; 

f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depăsi 12 metri; 

g) corhănitul este admis în conditiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;  

h) în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea 

apei pe distante lungi în lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor în aval; 

i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a 

drumurilor forestiere;  

j) în situatia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi îndepărtate prin împrăstierea de rumegus sau 

nisip, care va fi ulterior adunat si îndepărtat în locuri speciale de depozitare; 

k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanentă asigurarea integritătii santurilor de 

scurgere din părtile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitării aluviunilor pe drum;  

l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situatia în care acestea se colmatează cu aluviuni; 

 16. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârsire: 

a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate în teren;  

b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană; 

c) corhănitul lemnului direct în albia pâraielor; 

d) colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci când solul este îmbibat cu apă, 

operatorul economic fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite 

si însusite de ocolul silvic;  

e) colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de înghet. În cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, 

se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate în teren, si precizate în documentatia de exploatare aprobată de 

seful ocolului; 

f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu exceptia cazurilor când se instalează podete sau tuburi, sau pe 

perioada iernii, atunci când există pod de gheată; 

g) aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de 

exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc.; 

h) colectatul prin târâre si semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto; 

i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 

10 cm; 

j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depăsit. Depăsirea tonajului si gabaritului 

este permisă numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea sefului de ocol. În 

zona parchetului operatorul economic are obligatia să întretină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda 

drumul auto la starea tehnică initială în care era la începerea exploatării. 

 17. La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere: 

a) la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul 

parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat; se interzice lăsarea, 

la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din 

raza parchetului, pe ampriza drumului, în santurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze; 

b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către titularul 
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autorizatiei de exploatare în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate si 

reparate; 

c) după terminarea lucrărilor de exploatare si transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat să dezafecteze 

instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu exceptia celor acceptate de 

ocol să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia; 

d) suprafetele din instalatii, rampele etc., cuprinse în autorizatia de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul; 

e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia măsuri de 

remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia constituită, conform 

contractului, în acest scop înainte de autorizarea parchetului; 

f) în situatia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi 

remediate de către operatorul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparatii se va suporta de 

către operatorul economic, aplicându-se si amenzile prevăzute de reglementările în vigoare;  

g) furnizorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, si (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situatia în 

care se constată abateri de la prevederile contractului si caietului de sarcini. 

h) pentru nerespectarea documentatiei de exploatare aprobată furnizorul este în drept să rezilieze contractul si să aplice 

celelalte reglementări legale.  
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