
 

 

 

 
 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR. ____ 

din _________________ 2018 
 

privind: vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea 

masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe aliniamentul drumurilor 

județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Galați 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea,  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:           /  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1, buget–finanţe, 

strategii, studii şi prognozã economico-socialã, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru 
dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii 

publice și al Comisiei de specialitate nr. 5, comisia juridică, pentru administraţie publică 
locală, de respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 
ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 12 lit. b) și art. 20 alin. (5) din 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 
aprobat prin H.G. nr. 715/2017; 

 Având în vedere prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 98 Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se aprobă vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi 

exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe aliniamentul drumurilor 

județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Galați. 
 

Art. 2. Prețul de pornire al licitației deschise pentru masa lemnoasă prevăzută la art. 1 
este de 50 lei/mc. 
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Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini cadru pentru vânzarea, prin licitație deschisă, de 

masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră 

de pe aliniamentul drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Galați, 
conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4 Se aprobă Contractul – cadru pentru vânzarea, prin licitație deschisă, de masă 

lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe 

aliniamentul drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Galați, conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 5 Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase prevăzută la art. 1 se 

constituie venit la bugetul propriu al Județului Galați. 
 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLMSCUP,                                                                                                                                                                                          Şef SLMSCUP,                                                                                       
Marilena Samoilă/1 ex./08.11.2018                                                                                                                                  Paula Elena Simion  

Contrasemnează pentru 
legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Ionel Coca 
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Anexa nr.  1 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 
CAP. 1 - DATE PRIVIND ORGANIZATORUL LICITAŢIEI 
 
Organizatorul licitaţiei:       UAT Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi 
Cod fiscal:               3127476 
Nr. O.R.C.: 
Adresa sediului: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
Web: 
Cont bancar:  
Banca: 

- 
 Str. Eroilor, nr. 7, Municipiul Galaţi, 800.119 
0236/30.25.20  
0236/46.07.03 
conducere@cjgalati.ro  
www.cjgalati.ro 
RO35TREZ30621360250xxxxx Trezoreria 
Galaţi 

mailto:conducere@cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro/
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CAP. 2 - INFORMAŢII GENERALE 
Art. 1. Licitaţia se organizează în conformitate cu prevederile legale de exploatare şi 

valorificare a masei lemnoase provenită din plantaţiile rutiere de pe acostamentul drumurilor 
judeţene, aflate în zona administrativă a UAT Judeţul Galaţi. 

Art. 2. Este obligatorie respectarea de către părţile contractante a tuturor celorlalte 
reglementări legale referitoare la valorificarea şi recoltarea masei lemnoase, precum şi a altor 
prevederi legale, menţionate în Anexa nr. 1 a prezentului caiet de sarcini, care este parte 
integrantă a acestuia. 

Art. 3. Contractele încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor, în baza prezentului caiet 
de sarcini se supun modificărilor care vor interveni din punctul de vedere al cadrului legislativ. 
în cazul în care aceste modificări vor face ca prevederile contractelor să devină incompatibile 
cu noul context legislativ, contractele respective vor fi reziliate. 

Art. 4. Definirea termenilor utilizaţi: 
a) accesibilitatea şi practicabilitatea reţelelor de exploatare - să fie circulabile cu mijloacele 
auto specifice transportului materialului lemnos pe întreg parcursul drumului până la staţia 
finală (parchet); pentru vegetaţia din afara fondului forestier, parchetul reprezintă suprafaţa 
pe care se execută lucrarea silvică de exploatare, iar pentru aliniamentele drumurilor 
judeţene parchetul este reprezentat de lungimea traseului de exploatare. 
b) act de punere în valoare, denumit în continuare APV - documentul tehnico-economic care 
conţine rezultatele evaluării cantitative şi calitative, precum şi localizarea, conform normelor 
tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinate exploatării; actul de 
punere în valoare este întocmit de către ocolul silvic care asigură potrivit legii serviciile silvice 
în zona în care se inventariază materialul lemnos. 
c) act adiţional - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat 
între UAT Judeţul Galaţi în calitate de vânzător/beneficiar de masă lemnoasă pe picior şi 
beneficiar de prestări servicii de exploatare şi un operator economic în calitate de cumpărător 
şi prestator de servicii silvice, care modifică parţial prevederi ale contractului încheiat iniţial; 
d) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o 
piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat; 
e) autorizarea la exploatare şi predarea parchetului - ansamblul de activităţi cu caracter 
tehnic prin care se predă suprafaţa parchetului cu scopul pregătirii activităţii de exploatare a 
masei lemnoase, amenajarea platformei primare, doborârea arborilor periculoşi şi alte 
amenajări prin care se respectă reglementările specifice în vigoare şi cerinţele din standardul 
de certificare a pădurilor; dovada autorizării la exploatare a parchetului o constituie 
autorizaţia de exploatare; dovada predării la exploatare a parchetului o constituie procesul 
verbal de predare-primire a parchetului; autorizarea la exploatare se realizează de către 
ocolul silvic către titularul activităţii de exploatare, conform normelor şi instrucţiunilor silvice; 
f) predarea masei lemnoase spre exploatare - predarea masei lemnoase, conform graficului 
de eşalonare a exploatării, transmis ocolului silvic care eliberează autorizaţia de exploatare 
de către UAT Judeţul Galaţi în calitate de administrator şi beneficiar. Predarea spre 
exploatare se va realiza de ocolul silvic către operatorul economic prestator de servicii silvice 
de exploatare care are încheiat contract cu UAT Judeţul Galaţi. Dovada predării la exploatare 
a masei lemnoase o constituie procesul verbal de predare-primire a postaţelor/postaţei; 
g) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat 
între UAT Judeţul Galaţi în calitate de vânzător/beneficiar de masă lemnoasă pe picior şi 
beneficiar de prestări servicii de exploatare şi un operator economic în calitate de 
cumpărător şi prestator de servicii silvice; 
h) cumpărător - adjudecătorul masei lemnoase pe picior, cu care se va încheia contractul 
de vânzare-cumpărare a masei lemnoase; 
i) datorie restantă - acea datorie care este în afara scadenţei contractuale, respectiv înscrisă 
în factura fiscală emisă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a 
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unităţilor administrativ teritoriale sau a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier, 
indiferent de activitatea la care s-a înregistrat aceasta; 
j) direcţie silvică - unitate teritorială de administraţie silvică din structura Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva; 
k) evaluarea masei lemnoase pe picior - activitate tehnico-economică şi organizatorică prin 
care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ şi calitativ produsele lemnoase destinate 
exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare; 
l) eşalonarea tăierilor - programarea intervalelor de timp, pe perioada valabilităţii contractului 
încheiat între UAT Judeţul Galaţi şi operatorul economic prestator de servicii silvice de 
exploatare a masei lemnoase, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase 
din partizile contractate; 
m) 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 sau 
vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, prin aplicarea de tehnici şi tehnologii 
specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic; 
n) forţa majoră - un eveniment exterior, imprevizibil şi de neînlăturat cum ar fi: stare de 
război, cutremure, inundaţii, „factum principis" şi orice asemenea acte prevăzute de lege şi 
care sunt de natură a pune una din părţi în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate. 
Prin „factum principis" se înţelege acel act al autorităţii competente (intervenit după 
încheierea contractului) care, prin promulgarea unei legi sau a altui act normativ, pune una 
din părţi în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate; 
o) grupajul de partizi - două sau mai multe partizi de produse accidentale a căror masă 
lemnoasă s-a stabilit a se valorifica „pe picior", pot fi grupate în funcţie de ordinea de 
autorizare la exploatare, conform priorităţilor stabilite de administratorul drumului, respectiv 
UAT Judeţul Galaţi autorizarea concomitentă a mai multor partizi din grupaj se poate realiza 
numai în situaţia în care prestatorul dispune de mai multe echipe de exploatare, în caz 
contrar nu se autorizează o altă partiză decât după reprimirea cellei autorizate anterior; 
p) lună - lună calendaristică; 
q) masă lemnoasă pe picior - volumul brut (volumul fusului/trunchiului, crăcilor şi cojii) al 
arborilor incluşi în actele de punere în valoare; r) ocol silvic - subunitate de administraţie 
silvică din structura direcţiilor silvice din cadrul 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva; s) operator economic - orice întreprindere, atestată, 
în condiţiile legii, pentru lucrări de 
exploatare forestieră; termenul include şi întreprinderile individuale, înregistrate la oficiul 
registrului comerţului; 
t) organizator al licitaţiei/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a 
statului şi/sau structurile din subordinea acestora, precum şi proprietarul/administratorul 
/prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-
teritoriale sau a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional; 
u) participant la licitaţie - persoana fizică sau juridică care îndeplineşte toate condiţiile de a 
presta servicii silvice de exploatare şi de a licita masă lemnoasă pe picior şi este prezent la 
licitaţie; 
v) parchet - suprafaţa de pe care se recoltează masa lemnoasă în condiţiile legii, inclusiv 
suprafeţele afectate de produse accidentale de pe care se recoltează masa lemnoasă în 
condiţiile legii; 
w) partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ conform 
metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data estimării şi 
care are acelaşi număr de identificare şi denumire cu cele al APV-ului; 
x) postată - parte dintr-o partidă stabilită şi delimitată pe teren, în conformitate cu eşalonarea 
din anexa la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părţi; 
y) prejudiciu - vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare; 
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z) preţ de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire, preţul stabilit de 
organizatorul licitaţiei/negocierii, în conformitate cu competenţele stabilite prin actele 
normative sau regulamentele proprii: 
• pentru valorificarea masei lemnoasă pe picior, stabilirea acestui preţ se face pornind de la 
preţul de APV, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA, fundamentat de către organizatorul 
licitaţiei; preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele de partizi se stabileşte pe 
grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele 
acestora; preţul de adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii 
obţinute prin licitaţie/negociere; pentru masa lemnoasă pe picior care nu se adjudecă la o 
procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor legale, preţul de pornire se poate 
modifica prin scăderea nivelului acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară dar nu 
poate fi mai mic decât nivelul preţului de APV; 
• pentru prestarea serviciilor silvice de exploatare, preţul de pornire se fundamentează de 
organizatorul licitaţiei si este exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; preţul de pornire la 
licitaţie/negociere pentru grupajele de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de 
pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; preţul de adjudecare al 
grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere; pentru 
masa lemnoasă care nu se adjudecă la o procedură de valorificare de prestări servicii 
exploatare, organizată potrivit prevederilor legale, preţul de pornire se poate modifica, 
creşterea nivelului acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară, dar nu poate fi mai 
mare de valoarea masei lemnoase din actul de punere in valoare respectiv; 
aa)preţ de adjudecare la licitaţie/negociere - preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe 
picior care se recoltează din fond forestier proprietate publică sau vegetaţia din afara fondului 
forestier naţional, inclusiv arborii de pe aliniamentele drumurilor judeţene, rezultat ca 
diferenţă între preţul oferit pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior şi preţul solicitat 
pentru prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase. Preţul de adjudecare se 
exprimă în lei/m.c, volum brut, fără TVA; 
bb)preţul contractului - preţul plătibil vânzătorului/beneficiarului de către cumpărător/ 
prestator, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor 
obligaţiilor asumate prin contract; 
cc) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării, în 
grad slab/mediu/puternic, a unor arborete de către factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, 
pe suprafaţa unei unităţi amenajistice sau pe părţi ale acesteia, precum şi cele rezultate din 
afectarea unor arborete în grad foarte puternic sau integral pe suprafeţe compacte de maxim 
0,5 ha; arborii de pe aliniamentele drumurilor judeţene se asimilează produselor accidentale 
dispersate; 
dd)produse accidentale realizate pe suprafeţe compacte - produsele lemnoase rezultate ca 
urmare a afectării unui arboret în grad foarte puternic sau afectării integrale de către factori 
biotici şi/sau abiotici destabilizatori, pe suprafeţe compacte mai mari de 0,5 ha; pe suprafaţa 
compactă a arboretului afectat se pun în valoare toţi arborii; 
ee) produse accidentale suprapuse - arbori doborâţi sau rupţi pe suprafaţa unei partizi, ca 
efect al acţiunii distructive a unor fenomene climatice în perioada de la încheierea 
contractului de vânzare - cumpărare şi până la termenul de reprimire a parchetului şi a căror 
recoltare concomitentă cu masa lemnoasă din partida respectivă este necesară şi oportună 
din considerente tehnico-economice şi de protecţia muncii; 
ff) reprezentant legal al operatorului economic - este persoana fizică investită cu atribuţii de 
administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este 
înscris în registrul de stat, unde este înregistrată persoana juridică; reprezentarea legală a 
persoanelor juridice se numeşte şi reprezentare statutară; 
gg)recepţia masei lemnoase pe picior - activitatea tehnică prin care cumpărătorul/ 
prestatorul, în prezenţa vânzătorului/beneficiarului, verifică prevederile actului de punere în 
valoare; 
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hh)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 suprafeţei parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului 
legal; Reprimirea parchetului se realizează de către ocolul silvic care a eliberat autorizaţia de 
exploatare şi titularul autorizaţiei de exploatare. Un exemplar din procesul verbal de reprimire 
se transmite în copie de către titularul autorizaţiei de exploatare către UAT Judeţul Galaţi în 
calitate de vânzător/beneficiar; 
ii) tarif de participare la licitaţie - tariful stabilit de organizatorul licitaţiei pe baza cheltuielilor 
aferente organizării şi desfăşurării licitaţiei şi, după caz, a negocierii, respectiv: consumul de 
materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea spaţiului pentru 
organizarea licitaţiei şi, după caz, a negocierii şi pentru organizarea vizitelor în teren pentru 
vizionarea masei lemnoase pe picior; 
jj) vânzător/beneficiar - administratorul fondului forestier proprietate publică sau a vegetaţiei 
forestiere, din afara fondului forestier naţional, care realizează operaţiunea de vânzare a 
masei lemnoase pe picior recoltată , cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
kk) volum brut - volumul masei lemnoase conform APV, al lemnului de foc, al lemnului rotund 
de lucru, inclusiv coaja acestora; 
II)    zi - zi calendaristică. 
CAP. 3 - DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Plantaţiile rutiere de pe acostamentul drumurilor judeţene constituie o vegetaţie 
forestieră din afara pădurilor, conform Codului Silvic şi reprezintă suprafeţe de teren din afara 
fondului forestier acoperite cu arbori şi arbuşti care nu îndeplinesc unul sau mai multe criterii 
de definire a pădurii. 

Prezentul caiet de sarcini stabileşte operaţiunile care trebuiesc efectuate, regulile şi 
obligaţiile ce trebuiesc respectate pentru efectuarea operaţiunii de tăiere a arborilor uscaţi, 
degradaţi şi răriri de pe aliniamentul drumurilor judeţene. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, administratorul drumurilor judeţene are 
obligaţia de a lua toate măsurile de a înlătura de urgenţă cauzele generatoare de evenimente 
rutiere pe reţeaua de drumuri. 

În acest sens este absolut necesară măsura răririi arborilor precum şi tăierea celor 
uscaţi şi degradaţi (rupţi, cojiţi, etc.) din plantaţia rutieră de pe acostamentul drumurilor 
judeţene, care prezintă pericol atât pentru circulaţia rutieră, circulaţia pietonală, locuinţele şi 
locuitorii din zonă, cât şi pentru reţelele aeriene tehnico-edilitare (electrice, telefonie fixă sau 
mobilă, etc), cu care se intersectează. 

Masa lemnoasă de exploatat se va pune în valoare de către ocoalele silvice din zona 
teritorială în care se află, iar contravaloarea cheltuielilor ocazionate de marcarea materialului 
lemnos şi emiterea Autorizaţiilor de punere în valoare, se suportă de către deţinătorii sau 
administratorii acestor terenuri. 

Exploatarea masei lemnoase de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului 
forestier se realizează cu respectarea prevederilor corespunzătoare Codului Silvic. 

Anterior începerii exploatării masei lemnoase, se va efectua marcarea arborilor şi 
eliberarea actelor de punere în valoare. 

Tăierea şi rărirea arborilor se va face cu respectarea Ordinului Directorului General al 
Administraţiei Naţionale Drumurilor nr. 21 din 26.01.2001 privind "Instrucţia privind plantaţiile 
rutiere - ind. A.N.D. 561-2001" şi a Ordinului nr. 264 din 26 martie 1999 privind aprobarea 
Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara 
fondului forestier naţional. 

În scopul sporirii gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, precum şi a 
asigurării gabaritelor necesare pentru modernizarea unor drumuri judeţene în conformitate cu 
normele europene în vigoare, se vor executa lucrări de rărire şi defrişare a plantaţiei rutiere 
pe unele sectoare de drumuri judeţene din administrarea UAT Judeţul Galaţi (plantaţie 
îmbătrânită, uscată sau rărită), care reprezintă un pericol pentru traficul rutier. 
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Transportul materialului lemnos se va efectua în mod obligatoriu însoţit de 
documentele de transport legale, completate corect, având inventarul masei lemnoase pe 
dimensiuni, specii şi cu specificarea traseului pe care se va deplasa. 

Se vor doborî în exclusivitate numai arborii marcaţi, cuprinşi în actele de punere în 
valoare. Se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi. 

Arborii se exploatează la rând, lemnul subţire concomitent cu cel gros, doborârea 
arborilor făcându-se pe direcţia care să nu producă vătămări sau rupturi de arbori nemarcaţi. 

Masa lemnoasă rezultată se va ridica în aceeaşi zi cu tăierea, fiind interzisă 
depozitarea acesteia pe platforma drumului, sau pe zona de siguranţă a acestuia. 

Începerea executării lucrărilor se va face numai după obţinerea avizului pentru 
instituirea restricţiilor de circulaţie din partea administratorului drumului, în baza avizului 
poliţiei rutiere. Pe toată perioada efectuării operaţiunilor de tăiere, încărcare şi transport, 
agentul economic va asigura semnalizarea lucrărilor şi pilotarea circulaţiei rutiere pe sectorul 
de drum restricţionat, conform aprobării primite în baza "Normelor Metodologice aprobate 
prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411 privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de 
instituire a restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi 
protejarea drumului" - publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24 08.2000. 

Direcţia de cădere a arborilor va fi stabilită de şeful echipei şi va fi comunicată 
muncitorilor pentru evitarea pericolului de producere accidente. 

Eventualele accidente de circulaţie produse în zona de lucru, consecinţele civile şi/sau 
penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor de semnalizare, dirijare şi pilotare a circulaţiei 
revin exclusiv în sarcina şi răspunderea Achizitorului. 

În zona de execuţie a lucrărilor se va asigura în permanenţă circulaţia autovehiculelor 
pe o bandă de circulaţie, fiind realizată prin intermediul piloţilor de dirijare a circulaţiei. 

Lungimea maximă a frontului de lucru nu va depăşi 100 m în aliniament şi 50 m în 
curbe. în cazul în care, în mod excepţional, condiţiile locale impun doborârea arborilor pe 
platforma drumului, se va recurge la oprirea circulaţiei din ambele sensuri un timp cât mai 
scurt posibil, numai cu avizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie. 

Dacă arborii ce urmează a fi tăiaţi sunt în apropierea unei reţele electrice, care ar 
putea fi periclitată prin căderea lor, ofertantul îşi va lua măsuri pentru a evita producerea de 
accidente prin electrocutare şi va înştiinţa proprietarul reţelei electrice cu privire la lucrările ce 
urmează a fi executate. 

Doborârea arborilor marcaţi se va face pe o direcţie oblică faţă de axul drumului, în 
afara părţii carosabile, cu ocuparea unei suprafeţe cât mai mici din suprafeţele agricole 
marginale drumului. în cazul în care există suprafeţe agricole marginale drumului, ofertantul 
este obligat să ceară acceptul proprietarului terenului pentru doborârea arborilor pe acesta. 

Pe pante înclinate, cu înclinarea mai mare de 10 grade, doborârea se face cu vârful la 
deal, sau pe curba de nivel, ţinându-se seama de direcţia indicată de tehnologia de scoatere 
şi utilajul folosit pentru această operaţie. 

Tăierea arborilor se va executa cât mai aproape posibil de sol, astfel încât înălţimea 
cioatei rezultate, măsurată pe partea din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul 
secţiunii acesteia, iar la arborii mai groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm. 

Dacă prin doborârea arborilor s-a produs vătămarea, ruperea sau dezrădăcinarea 
unor exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea plantaţiei este obligată să 
sesizeze imediat şeful de district, fără ca aceşti arbori, să fie doborâţi sau fasonaţi. 

Eventualele degradări produse drumului judeţean şi/sau zonelor adiacente acestuia 
(acostamente, semnalizare rutieră, parapeţi de protecţie, etc.) în timpul activităţii de 
exploatare a masei lemnoase, se vor remedia pe cheltuiala agentului economic. 

În cazul producerii unor astfel de daune, ofertantul este direct răspunzător şi va 
suporta valoarea despăgubirilor aferente daunelor provocate. 

La terminarea exploatării întregii cantităţi de masă lemnoasă, cumpărătorul are 
obligaţia de a strânge resturile de exploatare nevalorificabile (crengi si vârfuri sub 2 cm 
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grosime, zoburi, lemn putregăios) în grămezi ce vor fi deasemenea evacuate din zona 
drumului. 

Se interzice cumpărătorului depozitarea masei lemnoase rezultată din defrişare pe 
marginea drumurilor judeţene sau în parcări, deoarece pot constitui obstacole în 
desfăşurarea în bune condiţii a circulaţiei rutiere. 

După terminarea lucrărilor de exploatare şi transportul masei lemnoase, inclusiv a 
resturilor nevalorificabile, ofertantul este obligat să dezafecteze instalaţiile şi construcţiile 
anexe provizorii, aducând terenurile ocupate la starea iniţială. 

în cazul utilizării automacaralelor, calarea acestora se va face numai prin intermediul 
calelor din lemn, fiind interzisă calarea macaralelor direct pe îmbrăcămintea asfaltică, precum 
şi deplasarea lemnului prin tragere cu mijloace mecanice. 

Corelat cu termenul de exploatare stabilit de comun acord , ACHIZITORUL va 
prezenta un grafic de lucru real, ce va fi respectat. Procesul-verbal de predare-primire a 
masei lemnoase în vederea exploatării constituie document gestionar. 

Acest document înregistrat, semnat şi ştampilat se va transmite la UAT Judeţul Galaţi 
pe baza căruia se va întocmi factura proforma. 

Înainte de trecerea la un nou sector de lucru se va asigura curăţenia completă de 
crengi, resturi vegetale şi de lemn, atât a zonei drumului cât şi a suprafeţelor de teren 
adiacente care nu aparţin drumului (teren arabil, păşune, etc). în cazul în care la verificarea 
pe teren se constată că preluarea aliniamentului nu se poate realiza deoarece nu sunt 
întrunite toate condiţiile cerute de prezentul caiet de sarcini, se va încheia un act de 
constatare în care se va consemna atât volumul lemnului neexploatat ( dacă este cazul), cât 
şi volumul lucrărilor necesare de realizat pentru îndeplinirea condiţiilor de preluare a masei 
lemnoase, iar exploatarea va fi continuată cu plata eventualelor penalităţi, ce vor fi stipulate 
în contract. 

Autorizaţia se emite în regim de prestaţie de către ocolul silvic care a efectuat punerea 
în valoare la cererea deţinătorului acesteia. 
Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de 
exploatare. 

Arborii destinaţi a fi tăiaţi se vor marca în prealabil cu ciocane silvice de câtre 
personalul silvic în conformitate cu normele tehnice în vigoare. 

În cazurile de forţă majoră, când în mod excepţional condiţiile locale impun doborârea 
arborilor pe platforma drumului, se va recurge la oprirea circulaţiei din ambele sensuri, un 
timp cât mai scurt posibil. 

Tăierea arborilor se execută astfel încât înălţimea cioatei rămase după tăiere să nu 
depăşească 5 -10 cm de la nivelul terenului. 

Este interzisă execuţia lucrărilor de tăiere a arborilor în perioadele de timp cu 
vizibilitate redusă (ceaţă, ploaie) sau vânt puternic. 

Constatarea îndeplinirii acestor cerinţe se va face de către şeful de district care va 
solicita convocarea comisiei de predare a unui nou sector de exploatare. 

Însuşirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare şi parafare, este obligatorie pentru 
toţi ofertanţii participanţi la licitaţie, acesta urmând să facă parte integrantă din contractul de 
vânzare-cumpărare ce urmează să se încheie cu câştigătorul licitaţiei. 
 
CAP. 4 - DATE PRIVIND ORGANIZAREA ŞEDINŢEI DE LICITAŢIE 
Data şedinţei de licitaţie:   
Ora şedinţei de licitaţie:   
Data şi ora - limită pentru depunerea 
documentaţiei de înscriere la licitaţie:   
Locul şedinţei de licitaţie. UAT Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi 
Tipul de licitaţie:   
 



HOTÃRÂREA NR. ________din_______________2018 
Pag. nr. 10 

 

 

Tăierea arborilor din plantaţiile rutiere se va face în următoarele situaţii: 
a) Tăierea exemplarelor sănătoase: 
- Rărirea plantaţiei astfel încât să se realizeze o distanţă de 50 m între arbori; 
- în vederea înlăturării exemplarelor care prezintă pericol pentru siguranţa circulaţiei sau 
pentru construcţiile şi instalaţiile limitrofe; 
b) Tăieri de igienizare - tăierea exemplarelor afectate de boli şi dăunători, aflate în 
diferite stadii de uscare; 
c) Tăierea exemplarelor uscate, rupte sau mutilate de vânt, accidente de circulaţie sau 
a unor calamităţi naturale (vânt, căderi mari de zăpadă, etc); 
d) Tăierea plantaţiei rutiere ajunsă la vârsta de exploatabilitate; 
e) Afectează  zona  de  siguranţă  a  drumurilor judeţene  modernizate  conform standardelor 
europene. 

În vederea realizării lucrărilor de exploatare a masei lemnoase, cu adresa nr. 
4599/26.04.2018 s-a solicitat Direcţiei Silvice Galaţi marcarea arborilor de pe următoarele 
drumuri judeţene: DJ 251, DJ 242, DJ 252, DJ 242B, DJ 242D, DJ 251 A, DJ 254, DJ 255 în 
vederea tăierii. 

Plantaţia rutieră oferită spre vânzare prin licitaţie publică deschisă, este constituită din 
speciile foioase moi şi foioase tari, cu un număr total de 1.694 bucăţi arbori şi cu un volum 
total brut de 3.188 mc. 

Plantaţia rutieră a fost scoasă spre vânzare în baza următoarelor acte de punere în 
valoare, ataşate la prezentul caiet de sarcini: 
1. DJ 251 Tecuci - Galaţi, între Matca - intersecţia cu DJ 251A - Cudalbi - Pechea -Slobozia 
Conachi - Galaţi ( linia C.F. ieşire Smârdan ) există un număr total de 323 bucăţi arbori cu un 
volum total brut de 581 mc. Astfel între Matca şi Cudalbi există un număr de 226 bucăţi 
arbori, având un volum brut de 359 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 
79/31.05.2018 eliberat de Ocolul Silvic Tecuci, iar între Cudalbi şi Galaţi există un număr de 
97 bucăţi arbori, având un volum brut de 222 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 
1332082/06.06.2018, eliberat de Ocolul Silvic Hanu Conachi; 
2. DJ 242 între Vârlezi (intersecţia cu DN 24D la troiţă) - Tg. Bujor - Folteşti (intersecţia cu 
DN 26) şi anume între poziţiile km. 38+940 + 69+640, există un număr total de 249 bucăţi 
arbori cu un volum total brut de 481 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 
3088/30.05.2018, eliberat de Ocolul Silvic Galaţi; 
3. DJ 252 între Movileni - Cosmeşti - intersecţie DN 24 - intrare Buciumeni şi anume între 
poziţiile km. 7+200 + 32+600, există un număr total de 441 bucăţi arbori cu un volum total 
brut de 822 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 80/31.05.2018, eliberat de Ocolul 
Silvic Te3cuci; 
4. DJ 242D între Băneasa ( intersecţia cu DJ 242B ) - Suceveni - Rogojeni (până la şcoală) 
şi anume între poziţiile km. 0+000 + 21+000, există un număr total de 230 bucăţi arbori 
având un volum total brut de 227 mc, conform Actului de punere in valoare nr. 
3091/30.05.2018, eliberat de Ocolul Silvic Galaţi; 
5. DJ 255 între DN 25 - Pechea - Cuca - Fârţăneşti (intersecţia cu DJ 242) -Măstăcani - DN 
26 şi anume între poziţiile km. 16+845 + 53+700, există un număr total de 176 bucăţi arbori 
având un volum total brut de 225 mc. Astfel între DN 25 şi Izvoarele există un număr de 11 
bucăţi arbori, având un volum brut de 49 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 
1332122/30.05.2018 eliberat de Ocolul Silvic Hanu Conachi, iar între Pechea şi Măstăcani 
există un număr de 165 bucăţi arbori, având un volum brut de 176 mc, conform Actului de 
punere în valoare nr. 3092/06.06.2018, eliberat de Ocolul Silvic Galaţi; 
6. DJ 251A între Corod - Blânzi - Nicopole - Drăguşeni (DN 24D) şi anume între poziţiile km. 
10+000 * 32+000, există un număr total de 47 bucăţi arbori având un volum total brut de 133 
mc. Astfel între Corod şi Blânzi există un număr de 20 bucăţi arbori, având un volum brut de 
52 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 78/31.05.2018 eliberat de Ocolul Silvic Hanu 
Conachi, iar între Blânzi şi Drăguşeni există un număr de 27 bucăţi arbori, având un volum 
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brut de 81 mc, conform Act de punere in valoare nr. 6089/15.05.2018, eliberat de Ocolul 
Silvic Griviţa; 
7. DJ 242B între ieşire Bereşti - intrare Tg. Bujor şi anume între poziţiile km. 23+000 + 
43+200, există un număr total de 160 bucăţi arbori cu un volum total brut de 486 mc. Astfel 
între Târgu Bujor şi Balinteşti există un număr de 82 bucăţi arbori, având un volum brut de 
243 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 3090/30.05.2018 eliberat de Ocolul Silvic 
Galaţi, iar între Balinteşti şi Bereşti, există un număr de 78 bucăţi arbori, având un volum brut 
de 243 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 6090/07.06.2018, eliberate de Ocolul 
Silvic Griviţa; 
8. DJ 254 între Iveşti (intersecţie DN 25) - Costache Negri (intersecţie DJ 251 la staţia Peco) 
şi anume între poziţiile km. 0+000 18+000, există un număr total de 95 bucăţi arbori având 
un volum total brut de 233 mc, conform Actului de punere in valoare nr. 1332115/06.06.2018, 
eliberat de Ocolul Silvic Hanu Conachi. 

Exploatarea arborilor se va face în funcţie de necesităţile de tăiere a acestora, la 
solicitarea UAT Judeţul Galaţi şi numai după marcarea prealabilă cu ciocanul de marcaj a 
acestora, de către organele silvice abilitate, în baza actelor de punere în valoare şi a 
autorizaţiilor de exploatare eliberate de Direcţia Silvică Galaţi. 

 
CAP. 5 - REGULI PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 
5.1. Anunţarea licitaţiei 
 

Art. 5. Anunţul privind organizarea licitaţiei/negocierii de vânzare de masă lemnoasă 
pe picior şi exploatarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică sau a 
vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional, se va publica cu minimum 10 zile 
calendaristice înainte de data desfăşurării licitaţiei, într-un cotidian local, pe site-ul 
organizatorului licitaţiei şi se va afişa la sediul acestuia. 
 
5.2. Documentaţia de participare 
 

Art. 6. Caietul de sarcini al licitaţiei/negocierii de vânzare a masei lemnoase pe picior 
şi exploatarea masei lemnoase se poate procura, la cerere, de la sediul organizatorului, în 
perioada cuprinsă între data publicării anunţului privind organizarea licitaţiei/negocierii şi data 
limită stabilită pentru depunerea documentaţiei în vederea preselecţiei operatorilor economici 
care solicită înscrierea la licitaţie/negociere, conform datelor din anunţul de licitaţie. 
 
5.3. Participanţii la licitaţie/negociere 
 

Art. 7. La licitaţiile organizate pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior şi 
exploatarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică sau a vegetaţiei 
forestiere din afara fondului forestier naţional, pot participa operatori economici, înregistraţi 
într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare 
forestieră valabil, deţinut ele aceştia sau a altui document similar, emis de autoritatea 
competentă din acel stat şi recunoscut/echivalat, în condiţiile legii, de autoritatea competentă 
din România. Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de 
înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi în limba română, traducerea 
acestora fiind certificată de traducător pentru conformitate cu originalul. 
 
5.4. înscrierea la licitaţie 

Art. 8. - (1) Pentru admiterea la licitaţie/negociere a operatorilor economici/grupurilor 
de operatori economici, preselecţia acestora se organizează la data precizată în anunţul de 
participare. 
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(2) Comisia de preselecţie va fi formată din 3 sau 5 membri şi va fi numită prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi şi îşi va desfăşura activitatea în condiţiile în care 
sunt prezenţe două treimi din membrii comisiei. 
(3) Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 
(4) Pentru participare la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună, o cerere de 
înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care 
trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original 
sau în copie certificată, sub semnătură, de către reprezentantul legal al operatorului 
economic, pentru conformitate cu originalul: 
 
a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, 
după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; 
b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu 
originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, 
sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu 
cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei; operatorul economic trebuie să 
aibă înscrise în domeniul de activitate minim şi obligatoriu activităţile de exploatare a masei 
lemnoase şi cele de transport şi comercializare a masei lemnoase. 
c) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, 
valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, 
certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau documentul 
similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor 
economici străini; acest document trebuie prezentat, în copie conformă cu originalul; 
d)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 
situaţia completării la zi a atestatului de exploatare şi 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/cumpărată direct/achiziţionată pentru prestări servicii 
şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul/beneficiarul. 
e)certificatul de atestare fiscală; 
f) declaraţia prevăzută la art. 8 alin. (2) din H.G. nr. 715/2017. 
(5) Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (4) se vor depune până la data precizată în 
anunţul de participare, la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele 
modalităţi: 
a) direct la registratură, pe hârtie; 
b) prin poştă/curier, pe hârtie; 
c) prin poştă electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu 
electronic calificat. 
 
5.5. Preselecţia operatorilor economici/grupurilor de operatori economici 
 
Art. 9. - (1) Comisia de preselecţie va analiza cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data 
desfăşurării licitaţiei, documentaţiile depuse de către solicitanţi şi va hotărî 
admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie/negociere, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Comisia respinge participarea la licitaţie/negociere a solicitantului care se află cel puţin în 
una dintre următoarele situaţii: 
a) nu a depus/nu a transmis electronic toate documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) până la 
data şi ora stabilită în caietul de sarcini şi anunţul de participare la licitaţie sau documentele 
depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz; 
b) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul 
preselecţiei; 
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c) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, 
precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un 
operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de 
administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; 
d) are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică 
a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii 
operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici 
care are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate 
publică a unităţii administrativ-teritoriale; 
e) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă, conform certificatului de atestare şi 
anexei la acesta şi declaraţiei pe proprie răspundere privind situaţia capacităţii anuale 
disponibile; capacitatea disponibilă pentru un an de producţie se calculează ca diferenţa 
dintre volumul anual atestat si volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă 
neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producţie; 
f) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu 
organizatorul licitaţiei. 
(3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie. 
Art. 10. - (1) La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se 
consemnează: data şi locul desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie 
prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, solicitanţii admişi şi 
volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care aceştia îl mai pot adjudeca şi exploata la 
data preselecţiei, solicitanţii respinşi şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea preselecţiei şi ora afişării rezultatului preselecţiei.  
(2) Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se va afişa la sediul organizatorului licitaţiei. 
 
5.6. Vizionarea masei lemnoase pe teren 
 
Art. 11 - (1) Operatorilor economici care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea 
masei lemnoase care urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie, la sediul ocolului silvic, 
documentaţia tehnică necesară în acest scop. 
(2) în situaţia în care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie/negociere solicită 
să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei asigură 
condiţiile pentru vizionare şi desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări. 
 
5.7. Garanţia de contractare şi tariful de participare la şedinţa de licitaţie 
Art. 12. - (1) Operatorul economic înscris la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, anterior 
începerii şedinţei de licitaţie, în contul UAT Judeţul GALAŢI, deschis la Trezoreria Galaţi, 
comunicat prin anunţul de participare, prin instrumente bancare legale decontabile până la 
începerea licitaţiei şi certificate de bancă, sau în numerar la casieria organizatorului, a: 
a) garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior pe care intenţionează 
să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie, fără TVA;' 
b)   tarifului de participare la licitaţie, stabilit prin anunţul de participare. 
(2) Documentele privind dovada achitării garanţiei de contractare prevăzute la alin. (1) şi a 
tarifului de participare se depun la secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii şedinţei 
de licitaţie. 
(3) Pentru participarea la negocierea organizată imediat după licitaţie, în aceeaşi zi sau în 
ziua lucrătoare imediat următoare şi având ca obiect masa lemnoasă neadjudecată la 
licitaţie, operatorii economici care au fost admişi la aceasta, nu mai plătesc tarif de 
participare. 
(4) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la 
licitaţie a operatorului economic/grupului de operatori economici. 
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Art.13.- Garanţia de contractare în cuantum de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, rămâne la 
dispoziţia vânzătorului/beneficiarului până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare 
masă lemnoasă pe picior şi prestări servicii silvice de exploatare şi se restituie operatorului 
economic câştigător în termen de 3 zile calendaristice de la încheierea contractului. Pentru 
operatorii economici care au participat la licitaţie, dar nu au adjudecat masa lemnoasă, 
restituirea garanţiei de contractare se realizează de către organizatorul licitaţiei în termen de 
3 zile calendaristice de la data desfăşurării licitaţiei. 
 
5.8. Desfăşurarea şedinţei de licitaţie 
Art. 14. - (1) Licitaţia se desfăşoară la sediul UAT Judeţul Galaţi, la data şi ora stabilite prin 
anunţul de participare. 
f) (2) Licitaţia se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor oficiali 
ai participanţilor, în aceeaşi sală. 
Art. 15. - (1) Comisia de licitaţie este numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Galaţi şi îşi va desfăşura activitatea în condiţiile în care sunt prezenţi două treimi din membrii 
comisiei. 
(2) Hotărârile comisiei de licitaţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi ai 
comisiei. 
Art. 16. - (1) Pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi este stabilit în lei/mc 
volum brut, fără TVA, la nivelul valorii de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, rotunjit la lei, 
matematic (în plus sau în minus, după caz). 
(2) Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi licitaţia începe de la preţul de pornire 
aprobat de organizatorul licitaţiei, preţ menţionat în anexa la Caietul de sarcini. 
(3) Tipul licitaţiei este cu depunerea ofertelor în plic închis. 
Art. 17. (1) După licitaţie se va întocmi procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul 
licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării 
licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, 
obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, 
reprezentanţii legali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, 
observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei. 
(2) Fişele de desfăşurare a licitaţiei, semnate de membrii prezenţi ai comisiei, devin anexă la 
procesul-verbal al licitaţiei; fişele pot fi semnate şi de ofertanţi, comisia oferindu-le această 
posibilitate. 
 
5.9. Desfăşurarea şedinţei de negociere 
Art. 18 - (1) Pentru partizile rămase neadjudecate după licitaţie, se poate desfăşura 
negociere. 
(2) Negocierea va avea loc imediat după încheierea şedinţei de licitaţie, sau în ziua 
următoare. 
(3) Negocierea se poate face numai cu operatorul economic care a fost admis la licitaţie. 
Pentru negociere nu se stabilesc paşi de negociere. 
Art.19- (1) Admiterea la negociere, pentru masa lemnoasă pe picior, se face numai pentru 
capacitatea de exploatare disponibilă în conformitate cu înregistrările din Certificatul de 
atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, din anexa la acesta şi din declaraţia pe 
proprie răspundere prevăzută la Art. 8 alin. (4) lit. f) şi numai în limita sumei băneşti rămase 
neutilizată din garanţia de contractare depusă pentru participarea la licitaţie. 
(2) în urma desfăşurării şedinţei de negociere, se va întocmi un proces-verbal de negociere, 
după modelul procesului-verbal de licitaţie, semnat de membrii comisiei de negociere 
prezenţi. 
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5.10. Contestaţii 
 
Art. 20. - (1) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost 
admis să participe la licitaţie/negociere, poate face contestaţie. Contestaţia se formulează în 
scris şi se depune la registratura UAT Judeţul Galaţi, în termen de maxim 24 de ore de la 
data şi ora afişării rezultatului preselecţiei. în situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi 
nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător până în următoarea zi lucrătoare. 
(2) Organizatorul licitaţiei va soluţiona contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii 
contestaţiei sau în ziua următoare; decizia se afişează până la sfârşitul programului de lucru 
din ziua lucrătoare, la sediul organizatorului şi se comunică contestatarului. 
(3) în situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost 
întemeiată, organizatorul dispune admiterea contestatarului la licitaţie/negociere. 
Art. 21. - (1) Contestaţiile privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei se depun în 
scris şi se înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în ziua în care a fost desfăşurată 
licitaţia, iar conducătorul organizatorului le va soluţiona în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data desfăşurării licitaţiei. 
(2) Modul de analizare şi soluţionare a contestaţiilor privind modul de organizare şi 
desfăşurare a licitaţiilor se consemnează într-o decizie motivată, iar soluţia se comunică 
contestatarului, în scris. Dacă în urma analizări contestaţiei se sstabileşte că aceasta a fost 
întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/grupajul de partizi în 
cauză şi oferirea acesteia/acestuia la o nouă licitaţie. 
Art. 22. - (1) Operatorii economici participanţi la negociere care consideră că nu au fost 
respectate prevederile Caietului de sarcini privind desfăşurarea negocierii pentru anumite 
partizi/grupaje de partizi, pot face contestaţie. 
(2) Contestaţia se va formula în scris şi se va depune la sediul organizatorului în ziua în care 
a fost organizată negocierea. 
(3) Organizatorul negocierii va soluţiona contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
desfăşurării negocierii, iar soluţia va fi comunicată contestatarului, în scris. 
(4) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, 
organizatorul dispune anularea negocierii pentru partida/grupajul de partizi respectiv şi ia 
măsuri pentru organizarea unei licitaţii sau a unei noi negocieri, după caz. 
Art. 23. - (1) In cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul 
economic câştigător constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate cu 
prevederile actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe 
organizatorul licitaţiei în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea 
procesului-verbal de licitaţie; la contestaţie va anexa documentaţia de verificare, întocmită 
conform normelor tehnice silvice în vigoare, însuşită de personalul de specialitate din cadrul 
operatorului economic. 
(2) Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situaţia prevăzută la alin. (1), 
obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu 
normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului. 
(3) în cazurile prevăzute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea 
contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, se prelungeşte cu perioada dintre 
data depunerii contestaţiei şi data transmiterii răspunsului de către contestatar; termenul 
primirii răspunsului este maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei. 
(4) în situaţia în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele 
contestate, acesta anulează adjudecarea şi restituie garanţia de contractare. 
 
5.11. Încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată; neîncheierea 
contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată, rezilierea contractelor, cesionarea 
contractelor încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor, facturarea masei lemnoase 
contractate 



HOTÃRÂREA NR. ________din_______________2018 
Pag. nr. 16 

 

 

 
Art. 24. - (1) încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate 
prin licitaţie/negociere are loc la sediul vânzătorului/beneficiarului în termen de cel mult 10 
zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei, respectiv a negocierii. 
(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior care s-a 
adjudecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa 
exclusivă a operatorului economic câştigător, atrage anularea adjudecării şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la 
licitaţie/negociere, pentru o perioadă de 6 luni de la data limită prevăzută pentru încheierea 
contractului. în cazul neîncheierii contractelor, în termenul legal stabilit prin prezentul caiet de 
sarcini, pentru partizile adjudecate, operatorul economic câştigător va fi notificat în scris cu 
privire la anularea adjudecării, i se va reţine garanţia de contractare şi faptul că nu va mai fi 
primit la licitaţii timp de 6 luni de la data notificării. 
(3) Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, din culpa 
cumpărătorului/prestatorului, până la predarea masei lemnoase spre exploatare atrage după 
sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare la 
licitaţii/negocieri desfăşurate de organizator, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii. 
în situaţia rezilierii contractului din vina cumpărătorului/prestatorului se va transmite o 
notificare scrisă cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului către operatorul economic, cu 
prezentarea obligaţiilor încălcate, care determină rezilierea. După scurgerea termenului de 
15 zile se va comunica cumpărătorului/prestatorului actul de rezilere. 
Rezilierea unilaterală a contractului de către cumpărător se poate face numai după 
notificarea prealabilă a vânzătorului/beneficiarului, cu 15 zile înainte de data rezilierii 
contractului. 
(4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase şi de exploatare a 
acesteia în termenul stabilit prin caietul de sarcini din culpa exclusivă a organizatorului, 
atrage 
aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi la 
restituirea garanţiei de contractare depuse de ofertant. 
(5) Facturarea masei lemnoase pe picior valorificate, se realizează prin înscrierea 
diferenţei dintre volumul brut valorificat şi volumul brut exploatat, până la incidenţa cu 
volumul brut din APV şi a valorii aferente, fără TVA. 
 
CAP. 6 - REGULILE SILVICE PRIVIND AUTORIZAREA, PREDAREA SPRE 
EXPLOATARE, EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE, CONTROLUL RESPECTĂRII 
REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE, CURĂŢARE Şl REPRIMIREA PARCHETELOR 
 
Regulile silvice ce trebuie respectate de operatorul economic sunt cuprinse în Anexa nr. 2 a 
prezentului caiet de sarcini, care este parte integrantă a acestuia. 
 
CAP. 7 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET 
 
Art. 25. Operatorii economici care exploatează masa lemnoasă au următoarele obligaţii: 
a) să respecte tehnologia de exploatare aprobată de ocolul silvic; 
b) să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare 
aprobată de ocol; 
c) să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor 
ce se execută; 
d) să obţină avizările şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii de exploatare a masei 
lemnoase; 
e) să răspundă pentru orice eveniment (accidente, incendii, etc.) înregistrat în activitatea de 
exploatare a masei lemnoase. 
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CAP. 8 - MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 

Achizitorul are obligaţia de a efectua plata masei lemnoase exploatate lunar, după 
emiterea facturii de către UAT Judeţul Galaţi, pe baza Raportului de exploatare a lemnului, 
întocmit lunar. 

Plata masei lemnoase se va face cu ordin de plată, în termen de maximum 10 zile de 
la data emiterii facturii. 
începerea efectivă a lucrărilor de tăiere se va face numai după emiterea ORDINULUI DE 
ÎNCEPERE A EXPLOATĂRII MASEI LEMNOASE de către UAT Judeţul Galaţi. 
 
CAP 9. - DURATA CONTRACTULUI 
Durata contractului va fi stabilită prin anunţul de participare. Prelungirea termenului de 
execuţie se face la solicitarea motivată a achizitorului, transmisă în scris. în cazul în care 
solicitarea este considerată obiectivă de către furnizor, prelungirea termenului de execuţie a 
lucrării se poate efectua prin act adiţional semnat de ambele părţi. 
 
CAP 10. - RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
După finalizarea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase pe picior, pe fiecare sector de 
drum în parte, reprezentanţii vânzătorului/beneficiarului şi ai cumpărătorului/prestatorului, vor 
proceda la recepţia sectorului de drum şi vor întocmi un Proces-verbal de recepţie a lucrărilor 
de exploatare a masei lemnoase în care se va specifica nr. drumului judeţean, zona cu 
precizarea poziţiilor kilometrice, nr. de arbori şi volumul brut aferent în mc, conform APV-
urilor emise de Direcţia Silvică Galaţi.Dacă în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor de 
exploatare a masei lemnoase, nu sunt notificate obiecţiuni (lucrări neterminate, remedieri, 
curăţirea terenului de crengi şi resturi vegetale, etc), atunci garanţia de bună execuţie se 
poate returna cumpărătorului/prestatorului în termen de 10 zile de la semnarea acestuia. 
în situaţia în care cumpărătorul/prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, 
vânzătorul/beneficiarul va aplica penalităţi conform contractului. 
 
CAP. 11 - REGULILE PRIVIND SECURITATEA Şl SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, 
PREVENIREA Şl STINGEREA INCENDIILOR Şl PROTECŢIA MEDIULUI 
Regulile de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de 
protecţia mediului, ce trebuie respectate de operatorul economic, sunt cuprinse în Anexa nr. 
3 a prezentului caiet de sarcini, care este parte integrantă a acestuia. 
 
CAP. 12 - FORMULARELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICITAŢIE/ 
NEGOCIERE 
 
Formularele necesare pentru înscrierea la licitaţie/negociere: 
1. Cerere de înscriere la licitaţie - Formular nr. 1 
2. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic 
privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare şi a cazierului tehnic de exploatare 
- Formular nr. 2; 
3. Formular de ofertă - Formular nr. 3. 
4. Documentele prevăzute la Cap. 5.4, art. 8 alin. (4). 
Modelul formularelor menţionate mai sus sunt cuprinse în Anexa nr. 4 a prezentului caiet de 
sarcini, care este parte integrantă a acestuia. 
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Anexa nr. 1 
la modelul - conţinutul - cadru al caietului de sarcini pentru vânzarea de masă 

lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenită din vegetaţia forestieră de 
pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea UAT Judeţul Galaţi 

 
LEGISLAŢIA APLICABILĂ 

 
- Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 812 /13.10.2017; Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
238/27.03.2008; 
- Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a 
unor măsuri de aplicare a Regulamentului (U.E.) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc 
pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426/10.06.2014; 
- Ordinul  nr.  837/2014 pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  organizarea  şi 
funcţionarea SUMAL, obligaţiilor utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de 
transmitere a informatiţiilor standardizate emis de ministrul delegat pentru pentru ape, păduri 
şi piscicultura, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 761/21.10.2014; 
- Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile si 
perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu modificările şi 
completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi publicat in Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011; 
- Ordinul nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi 
componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare 
forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră emis de 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
693/14.09.2015; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005  privind protecţia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1196/30.12.2005; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
1193/30.12.2005;  
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu emis 
de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808/27.11.2007; 
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii in muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006;  
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr 633/21.07.2006; 
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- Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
513/23.07.2010; 
- Legea nr. 265/2017 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă 
pe picior, 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de 
evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
926/15.11.2006, 
- Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1323/2015 privind aprobarea 
metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile 
necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 742 şi 742bis/05.10.2015; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
442/29.06.2007; 
- Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1507/25.07.2016 pentru aprobarea 
Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru 
masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe 
terenuri din afara fondului forestier naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 657/26.08.2016; 
- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului 
privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de 
marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/18.05.2011; 
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor 
generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 216 din 29.03.2007; 
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şl protecţiei mediului nr. 1650/31.10.2010 privind 
aprobarea Normelor tehnice privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, nepublicat în 
Monitorul Oficial; 
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1649/31.10.2000 privind 
aprobarea Normelor tehnice privind îngrijirea şi conducerea arboretelor, nepublicat în 
Monitorul Oficial; 
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1651/31.10.2000 privind 
aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu 
modificările şi completările ulterioare, nepublicat în Monitorul Oficial; 
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1654/31.10.2000 
privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor din fondul forestier, 
nepublicat în Monitorul Oficial; 
- Ordinul MAPPM nr. 264/26.03.1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind 
gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier naţional; 
- Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006; 
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- Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea 
în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 815 din 03 octombrie 2006; 
- Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de 
securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată din 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006; 
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
279 din 21 aprilie 2003; 
- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 30 iunie 2001; 
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, emis 
de ministrul mediului şi dezvoltării durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicat 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808/27.11.2007; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
410/25.07.2001; 
- Ordinul nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare 
a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi 
de arbori, emis de ministrul mediului şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/18.05.2011; 
- Alte acte normative care reglementează vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi 
exploatarea masei lemnoase. 
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Anexa nr. 2 

la modelul - conţinutul - cadru al caietului de sarcini pentru vânzarea de masă 
lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenită din vegetaţia forestieră de 

pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea UAT Judeţul Galaţi 
 
 

Regulile silvice privind autorizarea, predarea spre exploatare, exploatarea masei 
lemnoase, controlul respectării regulilor silvice de exploatare, curăţarea şi reprimirea 

parchetelor 
 

1. Reguli privind autorizarea parchetelor 
1.1. Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către persoanele juridice atestate pentru 
exploatări forestiere. 
1.2. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare, generată 
în SUMAL, denumită în continuare autorizaţie, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1 a 
Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului 
lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. 
1.3. Autorizaţiile de exploatare se emit în 2 exemplare de către şeful ocolului silvic care 
asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, iar 
al doilea exemplar, pentru titularul autorizaţiei de exploatare. 
1.4. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în Anexa nr. 2 a 
Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului 
lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. 
1.5. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţii. 
1.6. Autorizaţiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenţii acestora, în cazul 
apariţiei unor situaţii deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate 
aflate pe rolul instanţelor, hotărâri judecătoreşti de stopare a lucrărilor de exploatare, rezilierea 
contractelor de vânzare a masei lemnoase pe picior. 
1.7. în situaţiile prevăzute la punctul 1.6 emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii 
arborilor şi inventarierea în termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente - pe picior 
şi/sau în faze pe aliniamentul zonei de drum judeţean în litigiu, termen care poate fi prelungit 
în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de 
manifestare a acestora; între părţile contractante sau între emitentul şi titularul autorizaţiei de 
exploatare se procedează la regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor 
contractuale, şi la reprimirea parchetului respectiv. 
1.8 Pentru masa lemnoasă inventariată şi evidenţiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de 
reprimire a parchetului se întocmeşte un act de punere în valoare, pentru care exploatarea şi 
valorificarea masei lemnoase se face potrivit prevederilor legale. 
1.9. în vederea pregătirii parchetului, autorizaţia se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte 
de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru: 
a) amenajarea instalaţiilor de scos-apropiat; 
b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea 
pietrelor şi bolovanilor, doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi altele asemenea; 
1.10. Perioada autorizată prevăzută la punctul 1.9 se înscrie în autorizaţie, cu precizarea 
expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate. 
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1.11. în cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor 
de exploatare a lemnului - inundaţii, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele 
asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut 
iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor. 
1.12.Forţa majoră, respectiv alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor 
de exploatare se constată de către o comisie care are în componenţă, în mod obligatoriu, 
următoarele persoane: 

a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizaţiei; 
b) delegatul titularului autorizaţiei. 
1.13. Comisia prevăzută la punctul 1.12 se constituie la solicitarea titularului autorizaţiei prin 
act administrativ al şefului ocolului silvic şi întocmeşte un proces-verbal de constatare a forţei 
majore sau proces verbal de constatare a începerii acţiunii calamităţilor naturale sau a 
situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare. 
1.14. în situaţiile care nu constituie forţă majoră, oprirea activităţii de exploatare se face de 
către emitentul autorizaţiei, în baza unei note de constatare. 
1.15. La încetarea forţei majore sau a situaţiilor care au determinat oprirea lucrărilor de 
exploatare, comisia prevăzută la punctul 1.12 încheie un proces-verbal constatator, prin care 
stabileşte cu exactitate data încetării forţei majore sau încetarea acţiunii calamităţilor naturale 
sau a situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, în cel mult 5 zile 
de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare. 
1.16. Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţia de exploatare se face de către emitentul 
acesteia ori de câte ori situaţia o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru 
înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea 
perioadelor prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare, în baza 
proceselor-verbale prevăzute la punctele 1.13 şi 1.14 şi a actelor adiţionale la contracte 
pentru reeşalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care 
au determinat oprirea lucrărilor de exploatare. 
1.17. în situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în 
vegetaţie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele 
prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi 
transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare, cu notificarea 
structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în 
termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii. 
1.18. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase de pe acostamentul drumurilor judeţene, 
precum şi a instalaţiilor aferente, se aprobă de emitentul autorizaţiei. 
1.19. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase de pe acostamentul drumurilor judeţene, 
precum şi a instalaţiilor aferente, vor fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul 
tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, 
degradarea solului şi a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice. 
1.20. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă 
rezultată pachetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora 
să se evite degradarea covorului asfaltic, solului, a arborilor din vecinătate care rămân pe 
picior, etc. 

1.21. Tăierile în parchetele fără restricţii se autorizează spre exploatare în tot cursul 
anului. 

1.22. În cazul în care pentru colectarea lemnului este necesar să traverseze terenurile 
aparţinând altor proprietari, cumpărătorul/prestatorul are obligaţia plăţii servitutii de trecere 
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sau a despăgubirilor stabilite prin înţelegere scrisă cu proprietarii respectivi, încheiată înaintea 
autorizării partiziei spre exploatare. 

 

2. Reguli privind predarea spre exploatare a parchetelor 

2.1. Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizaţie poate începe 
numai după predarea spre exploatare a parchetelor. 
2.2. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către şeful ocolului silvic sau 
reprezentantul împuternicit al acestuia, către titularul autorizaţiei ori către reprezentantul 
împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al 
cărui model este prevăzut în Anexa nr. 4 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 
1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 
colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
La predare se vor lua in considerare şi prevederile contractului de prestări servicii silvice 
încheiat între UAT Judeţul Galaţi şi Direcţia Silvică Galaţi. 

 

3. Reguli privind exploatarea masei lemnoase 

3.1. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la 
regimul silvic, precum şi a următoarelor reguli specifice: 
a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici 
dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafeţe de probă; 
b) la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea 
arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted; 
c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie şi se valorifică şi seminţişurile 
neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de 
seminţiş utilizabil; 
d) doborârea arborilor aninaţi, uscaţi se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de 
pregătire a parchetului; 

e) la tăierile în aliniamente se vor exploata numai arborii înscrişi în actul de punere în valoare, 
marcaţi de către personalul silvic. Exploatarea arborilor nemarcati, constituie prejudiciu, se 
constată şi se evaluează de personalul ocolului silvic care a emis autorizaţia de exploatare şi 
se consemnează în procesul-verbal de reprimire a parchetului, care ulterior se transmite în 
copie la administratorul drumului judeţean, în termen de 5 zile de la data încheierii, de către 
titularul autorizaţiei de exploatare. 
f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea covoruloi asfaltic, a acostamentului 
şi a solului; 

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din 
amonte, să depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia; 
h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, 
tăierea rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create; 
i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de 
inundaţii, iar înălţimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m; 
j) doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială 
pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări 
ori rupturi arborilor care rămân pe picior; pentru arborii de pe acostamentele drumurilor 
judeţene, exploatarea şi fasonarea materialului lemnos nu se va realiza în proprietăţile private 
ale deţinătorilor de terenuri riverane aliniamentului. 
k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în 
teren; 
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I) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi 
obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane; 
m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumurile judeţene sau pe acostamentul 
drumurilor judeţene este interzisă; 

n) tăierea arborilor nedestinaţi exploatării este interzisă; 

p) dacă se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi pe suprafaţa 
parchetului sau sustraşi, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; 
r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă lemnoasă pe picior, 
valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare se calculează la 
nivelul preţului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau 
vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă 
lemnoasă pe picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii şi 
categorii de diametre, prevăzută în Anexa nr. 5 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 
1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 
colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările 
ulterioare, valoarea totală rezultată din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciaţi, la 
care se adaugă valoarea prejudiciului; acesta se recuperează de la titularul autorizaţiei de 
exploatare; 
s) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă; 

3.2 Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în 
autorizaţie, de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul 
acostamentelor sau drumurilor judeţene prevăzute în contract. 

3.3 La terminarea defrişării propriu-zise a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de 
exploatare este obligat să înlăture după amplasament cioatele rămase, eliberând terenul în 
totalitate, prin metode alese de către Achizitor. 

4. Reguli privind controlul respectării regulilor silvice de exploatare 
 

4.1. Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit 
în continuare control, se urmăreşte verificarea modului de aplicare a prevederilor legale, în 
scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional şi/sau 
vegetaţiei din afara fondului forestier naţional, prin activitatea de exploatare a masei 
lemnoase. 
4.2. Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezenţa 
reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei. Cu ocazia controlului se estimează şi 
stadiul exploatării masei lemnoase. 

4.3. Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, 
dintre care unul pentru titularul autorizaţiei, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al 
autorizaţiei, conform Anexei nr. 6 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. 
4.4. Controalele se efectuează în baza unui grafic de control stabilit la emiterea autorizaţiei, 
însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori este necesar. 
4.5. Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puţin o dată la un interval de 60 
de zile. Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizaţiei este obligat să 
prezinte autorizaţia, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate 
cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi transportului materialelor 
lemnoase, precum şi orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului 
silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul. 
4.6. în cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei nu se prezintă la control la data 
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stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această 
acţiune se efectuează în prezenţa reprezentantului administratorului drumului pe care se află 
parchetul de exploatare. 
4.7. în situaţia prevăzută la punctul 4.6, procesul-verbal de control al exploatării se transmite 
în termen de 3 zile titularului autorizaţiei. în cazul în care personalul silvic împuternicit 
întocmeşte cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenţii şi/sau infracţiuni, 
acestea se menţionează în procesul-verbal de control. 

 

5. Reguli privind curăţarea parchetelor de exploatare 

5.1. La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare (crăci, zoburi, 
rupturi, coajă, lemn putregăios) se face de către operatorul economic care execută 
exploatarea arborilor şi este specificat în autorizaţia de exploatare. 

6. Reguli privind reprimirea parchetelor de exploatare 

6.1. Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare până 
cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, prin întocmirea 
unui proces-verbal de reprimire a parchetului, conform Anexei nr. 7 a Ordinului ministrului 
mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, 
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

6.2. Reprimirea parchetelor se face de către şeful ocolului silvic sau de reprezentantul 
împuternicit al acestuia şi de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei, la o 
dată convenită de comun acord. 
6.3. în cazul absenţei reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei, reprimirea 
parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate. 
6.4. Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în două exemplare, dintre care 
un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei. în situaţia 
prevăzută la punctul 6.3, un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite 
în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei. Un exemplar în copie al 
procesului-verbal de reprimire se transmite Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de 
administrator şi vânzător al masei lemnoase pe picior/beneficiar prestări servicii silvice de 
exploatare, de către titularul autorizaţiei de exploatare. 
6.5. în cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate 
realiza, întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie 
un act de constatare, conform Anexei nr. 8 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 
1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de 
colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
6.6. în actul de constatare prevăzut la punctul 6.5. se menţionează că exploatarea poate 
continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în 
contractul de vânzare masă lemnoasă şi exploatare a acesteia, pentru fiecare zi din acest 
interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a 
perioadelor de restricţie şi a termenelor prevăzute de prezentele instrucţiuni. Actul de 
constatare se înscrie în autorizaţie la rubrica privind prelungirea autorizaţiei. 
6.7. Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor 
instrucţiuni este interzisă. 
6.8. În scopul evidenţierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, se va încheia un 
act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor 
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privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului şi a altor documente din 
care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase. 

7. Alte dispoziţii 

7.1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la 
exploatare cel puţin un sezon de vegetaţie se recalculează prin adăugarea creşterii curente, 
potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se şi valoarea aferentă. 
7.2. Prevederile punctului 7.1. se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi 
autorizate la exploatare, amânate de la tăiere cu cel puţin un sezon de vegetaţie. 

7.3. Titularul autorizaţiei este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor 
în parchetele, platformele primare, precum şi la alte obiective care îi aparţin, situate în pădure, 
precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor. 
7.4. în cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să 
intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe 
emitentul autorizaţiei. 
7.5. Depăşirea termenului de reprimire, constituie ocupare fără drept a terenului respectiv. 

7.6. Nerespectarea prevederilor Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul 
ministrului mediului şi pădurilor nr 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare atrage 
răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. 
7.7. Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră care 
încalcă în mod repetat prevederile Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele 
de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul ministrului 
mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de 
atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de 
suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea 
entităţilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucţiuni prin 
controale de exploatare. 

7.8. Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizaţiei ori în 
afara termenelor de exploatare înscrise în autorizaţie constituie tăiere fără drept şi se 
sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare. 
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Anexa nr. 3 

la modelul - conţinutul - cadru al caietului de sarcini pentru vânzarea de masă 
lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenită din vegetaţia forestieră de 

pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea UAT Judeţul Galaţi 

 

Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi protecţia mediului 

 
1. Operatorii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de 

exploatare următoarele documente : 

• împuternicirea responsabililor cu exploatarea masei lemnoase pe picior; 
• Lista cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menţionarea funcţiei şi a 
pregătirii profesionale a acestora. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător 
lucrărilor care se execută; 

• Dovada achiziţionării echipamentului individual de protecţie (factură, lista inventar, fişă 
magazie etc); 

• Dovada dotării punctelelor de lucru şi utilajelor de exploatare cu truse sanitare de prim 
ajutor. 

2. Operatorii economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partiză în parte, 
în vederea aprobării de către şeful de ocol următoarele documente : 

• 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. 
• Lista utilajelor ce se vor introduce în raza parchetului, adecvate tehnologiei de exploatare 
aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare. 
• Cumpărătorul/prestator va lua măsuri, ca în situaţia în care apar scurgeri de combustibili 
sau lubrifianţi, să asigure îndepărtarea acestora prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care 
va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de depozitare. 

3. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cumpărătorului/prestatorului îi revin, în 
exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii: 

• Să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii 
şi sănătăţii în muncă şi ale Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

• Să deţină autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă 
pentru activităţile şi punctele de lucru proprii. 
• Să respecte legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia 
angajaţilor, să angajeze forţă de muncă cu pregătire tehnică corespunzătoare. Reprezentantul 
legal al operatorului economic va urmări utilizarea echipamentului de protecţie de către 
angajaţi. De asemenea, acesta are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de 
exploatare cu truse sanitare de prim ajutor. 

• Să întocmească documentaţia prin care se stabilesc măsurilor de securitate şi sănătate în 
muncă pentru lucrările specificate în contract, documentaţie ce va cuprinde soluţii pentru toţi 
factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de exploatare a masei lemnoase 
(evaluări de risc pentru fiecare post de lucru, plan de prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii 
pentru fiecare activitate, program de instruire şi testare). 
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• Să ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea 
parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului şi colectare a masei 
lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii. 
• Pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin doborârea arborilor marcaţi în afara 
drumului, prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea acostamentelor ori taluzurilor, se 
va lucra cu atenţie sporită, se vor proteja arborii aflaţi în aliniamentul drumurilor judeţene, prin 
manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare. 
• La doborârea arborilor se va urmări respectarea tehnicilor de doborâre, prin efectuarea 
tapei, tăieturii din partea opusă tapei, zonei de frânare, pragului de siguranţă, alegerea 
direcţiei de doborâre. 

• Se va asigura că personalul angajat are calificare corespunzătoare activităţii desfăşurate, 
este verificat medical şi instruit corespunzător din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 

• Va efectua instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă şi cel periodic prin 
persoane desemnate, conform legislaţiei în vigoare, cu consemnarea rezultatului în fişe 
individuale de instruire. 

• Va instrui proprii angajaţi pentru acordarea primului ajutor. 

• Va ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific. 

• Va asigura dotarea angajaţilor cu echipament individual de protecţie corespunzător sarcinii 
de muncă pe care trebuie să o execute şi în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către 
lucrători a echipamentelor individuale de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare. 

• La controlul exploatării masei lemnoase, efectuat de personalul silvic din structura regiei, 
se va verifica utilizarea echipamentului individual de protecţie. Neutilizarea unui singur articol 
al echipamentului individual de protecţie se consideră neconformitate şi va atrage 
atenţionarea, în scris, a operatorului economic. 

• Pentru lucrările mecanizate, cumpărătorul se va dota cu utilaje în bună stare de 
funcţionare şi care corespund, din punct de vedere tehnic, activităţilor pe care le va executa, 
pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din Hotărârea de Guvern 
nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de 
către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 
• Asigură transportul salariaţilor proprii la locul de muncă şi de la locul de muncă spre 
domiciliu în condiţii de siguranţă. 
• în cazul producerii de evenimente/incidente periculoase cumpărătorul/prestatorul va 
anunţa de îndată Inspectoratul Teritorial de Muncă despre producerea acestora. 

• Accidentele de muncă/incidentele periculoase în care au fost antrenaţi/implicaţi angajaţii 
proprii vor fi înregistrate de operatorul economic. 

• Cumpărătorul/prestatorul va informa ocolul silvic în cazul producerii de evenimente în care 
au fost antrenaţi/implicaţi angajaţii proprii, menţionându-se informaţiile referitoare la numele 
şi prenumele accidentatului, firma la care este angajat, funcţia ocupată, data producerii 
accidentului. 

• Va răspunde privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în parchet şi 
în zona limitrofă acestuia, din momentul predării-primirii partiziei spre exploatare şi până la 
reprimirea parchetului. 

• Va respecta măsurile de protecţie a elementelor de biodiversitate existente în raza 
parchetului, 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. 
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Anexa nr. 4 
la modelul - conţinutul - cadru al caietului de sarcini pentru vânzarea de masă 

lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenită din vegetaţia forestieră 
de pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea UAT Judeţul Galaţi 

 

 

Formularele necesare pentru înscrierea la licitaţie/negociere 
 
 

Formular nr. 1 

înregistrată la solicitant                                         înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
Nr ........ / .........................                                          Nr … .............. / ...............................  

 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE 

Subscrisa ______________________________________ ]   reprezentată  legal  
de 

posesor al CI Seria ___ Nr. 
emis de  _____ , la data de _______________ , solicit participarea la 
licitaţia 
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase, organizată 
de 
UAT Judeţul Galaţi, în data de _____________ . 
Datele de identificare ale societăţii sunt următoarele: 
Adresa sediu social: 
localitate ..................................... str ...................................... număr ........ Judeţ .............  
Telefon ................................ fax .........................................email ..................................... 
Număr înregistrare la Registrul Comerţului .....................................................................  
Cod unic de identificare ........................................................... plătitor / neplătitor de TVA 
Cont bancar ........................................................................ Banca ..................................  
Administrator ................................................. împuternicit ................................................  
Atestat de exploatare seria ........ nr ................... valabil de la data de ..............................  
pana la data de ................... si capacitatea anuala atestata de ........... mii m.c. 

Anexez prezentei cereri - în copii certificate pentru conformitate cu originalul, 
precum şi în original, după cum se indică pentru fiecare caz în parte - următoarele 
documente, aferente operatorului economic solicitant (marcate cu „X" în caseta alocată), 
prevăzute în art. 21, alin (5), litera indicată în dreptul fiecăruia, din Regulamentul de 
valorificare si exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică si la 
Art. 8 alin. (4) din Caietul de sarcini al licitaţiei: 
1. □ documentul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul 
echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini (copie conform cu 
originalul) {alin. (5), lit. a)}; 

2. □ certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 zile 
calendaristice înainte de data preselecţiei {alin.. (5), lit. b)}, în varianta: 
 
□ - prin serviciul online InfoCert (certificat pentru conformitatea cu originalul); 
□ - original (eliberat direct, de la ghişeu), având aplicat timbru sec; 
□ - copie conformă cu originalul eliberat la ghişeu. 

3. □  certificatul   de   atestare   pentru   lucrări   de   exploatare   forestieră   al   SC 
 ____________ valabil şi cu anexa acestuia completată la zi (sau documentul similar 
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recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici 
străini) - copie conformă cu originalul, prezentând şi certificarea completării la zi de către 
reprezentantul legal {alin.. (5), lit. d )}; 

4.  □ cazierul tehnic de exploatare alin..{alin.. (5), lit. d )}; 

 
 

5. □ declaraţia pe propria răspundere privind situaţia completării la zi a atestatului de 
exploatare - document original {alin.. (5), lit. h )};  

 

Semnătura si stampila: 
 

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate 
juridica nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte 
documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau 
încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice. 

 

 

 

Formular nr. 2 
Operator economic/Grup de operatori 
economici 
Nr. _____________/_____________  

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul ________________________________ , posesor al CI Seria  ______ , 
Nr. __________ ,  în  calitate de  reprezentant  legal  al  operatorului  economic  S.C. 
 _______________________________ /       grupului       de       operatori       economici 
 __________________________ , declar pe proprie răspundere sub sancţiunea 
prevăzută de art. 326 din Codul Penal pentru fals în declaraţii - potrivit prevederilor art. 21, 
alin (5), lit. h) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017- faptul că: 

 

- Atestatul de exploatare : 

□ este completat la zi; 
 

□ nu este completat la zi. în aceasta situaţie, volumul de masă lemnoasă pe picior 
adjudecată şi neoperată în anexa atestatului de exploatare este înscris în tabelul anexă la 
prezenta declaraţie pe proprie răspundere. 

- Cazierul tehnic de exploatare: 

□ este completat la zi; 

□ nu este completat la zi. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile sunt corecte şi complete şi sunt de acord ca 

organizatorul licitaţiei/negocierii să solicite oricărei autorităţi a statului, în scopul verificării 
şi confirmării prezentei declaraţii, orice documente doveditoare în acest sens. 
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Data Semnătura şi ştampilă: 

 
 
Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitățile fară personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte 
documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate in relația cu instituțiile sau autoritățile publice. 

Anexă la Formularul nr. 2 

Operator economic/ Grup de operatori economici 

Nr. _____________/_____________  

 
 
 

SITUAŢIA ACTUALIZATĂ 

a volumului de masă lemnoasă pe picior adjudecată şi neoperată în 
anexa atestatului  

Nr. 
crt. 

Volumul de masă 
lemnoasă pe 

picior 

adjudecată/cumpărată 
direct/achiziţionată 
pentru prestări servicii 
şi neoperată în anexa 
atestatului 

Vânzător/beneficiarul Observaţii 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
 
 
 

Data: 

Semnătura şi ştampilă: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitățile fară personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte 
documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate in relația cu instituțiile sau autoritățile publice. 
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Formular nr. 3 
 
 

Operator economic/ Grup de operatori economici 
Nr. _____________/_____________ 

 
 

OFERTĂ 
pentru licitaţia/negocierea din data de  

Nr. 
crt. 

Ocolul 
Silvie 

Partida/ 
Grupajul 
de partizi 

Volumul 
(mc) 

Preţ oferit (lei/m.c, brut, fărăTVA) 
Cumpărare 

lemn pe 
picior 

Exploatare 
masă 
lemnoasă 

Diferenţa 
(Cumpărare -
Exploatare masă 
lemnoasă) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 

Data:       

 

Semnătura şi ştampilă: 
 
 

 

 

 

 

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitățile fară personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte 
documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori emise sau încheiate in relația cu instituțiile sau autoritățile publice. 
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Anexa nr.  2 
 

 
Contract pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 

lemnoase provenită din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor judeţene, 
aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 

 
 

 

Capitolul I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1.1. U.A.T. Județul Galați - Consiliul Judeţean Galati, cu sediul în Galaţi , judeţul 

Galați, Str.  
Eroilor, nr. 7,  telefon: 0236/41.72.22, fax: 0236/46.07.03, cod fiscal 3127476, cont IBAN 
__________, e-mail: conducere@cjgalati.ro, deschis la ___________________________, 
reprezentat prin Preşedinte Costel Fotea, în calitate de  vânzător al masei lemnoase pe 

picior și beneficiar de prestări servicii silvice de exploatare a masei lemnoase, 
denumit VÂNZATOR/BENEFICIAR, 
 

și  
1.2. ______________, cu sediul în _______________, judeţul _______, Str.  

_________, nr.__, Cod poştal __________________, telefon ____________, fax 
__________, e-mail: _____________________, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului ____________ sub nr. ______, având atribuit CUI _________, având cont 
IBAN nr. _______________________________, deschis la ___________________, 
reprezentată legal de ___________________, cu funcţia de ___________, în calitate de  
cumparator al masei lemnoase pe picior si prestator de prestari servicii silvice de 
exploatare, denumit CUMPĂRĂTOR/PRESTATOR, 

 

au convenit să încheie prezentul contract de vânzare - cumpărare. 
 

Capitolul II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
  

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea - cumpărarea masei 
lemnoase pe picior de pe aliniamentul drumurilor judeţene şi exploatarea masei lemnoase, 
aferentă partiziei/partizilor nr. ___________________________________ conform Actelor 
de punere în valoare (APV) întocmite de Ocolul Silvic Galaţi, partiziei / partizilor nr. 
___________________________________ conform APV întocmite de Ocolul Silvic 
Tecuci, partiziei / partizilor nr. ___________________________________ conform APV 
întocmite de Ocolul Silvic Târgu Bujor, partiziei / partizilor nr. 
___________________________________ conform APV întocmite de Ocolul Silvic 
Griviţa pentru anul de producţie _________, cu un volum brut de ________ mc, 
adjudecată de cumpărător/prestator conform Procesului verbal de licitaţie/negociere 
înregistrat la vânzător/beneficiar sub nr. _________ / ___________ şi prevăzută în 
Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul contract. 

2.2. Predarea-primirea, recoltarea, colectarea şi transportul, de către 
cumpărător/prestator a masei lemnoase pe picior specificată la pct. 2.1., se face în 
conformitate cu prevederile prezentului contract, a Contractului de prestari servicii silvice 
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nr. 29068/28.12.2017 incheiat intre UAT Judeţul Galaţi - Consiliul Judetean Galati si 
Directia Silvica Galati şi ale reglementărilor legale în vigoare.  

2.3. Obiectul contractului se poate completa cu volumul partizilor de produse 
accidentale constituite potrivit prevederilor legale, ulterior desfasurarii licitatiei/negocierii si 
care nu depasesc 20% din volumul contractat. Modificarea volumului contractat se 
realizeaza prin acte aditionale la prezentul contract.  

2.4. Parametrii cantitativi, tehnici şi de calitate pentru masa lemnoasă aferentă 
partiziei/ partizilor care face obiectul prezentului contract sunt cuprinşi în actele de punere 
în valoare nr. 
________________________________________________________________________
___ ,conform Anexei nr. 1 la prezentul contract.  

 
Capitolul III. DURATA CONTRACTULUI. 
  

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la vânzător/beneficiar 
(ulterior semnării de către părţi) şi îşi încetează valabilitatea la maximum 60 de zile de la 
expirarea termenului/termenelor de reprimire prevăzut/prevăzute la Anexa 2 dar nu 

înaintea achitării tuturor obligațiilor ce decurg din prezentul contract.  
3.2. În situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale sau fenomene climatice care 

împiedică desfăşurarea normală a procesului de exploatare forestieră, constatate în 
condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi înregistrate în sistemul informaţional 
SUMAL, durata prezentului contract poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act 
adiţional încheiat anterior încetării valabilităţii acestuia.  

3.3. În situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea 
intrării în vegetaţie, termenul de exploatare din Anexa nr. 2 poate fi prelungit cu maximum 
de zile prevăzut în instrucţiunile în vigoare, cu notificarea structurii teritoriale a autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile 
calendaristice de la data prelungirii. În astfel de situaţii se va încheia act adiţional la 
prezentul contract. 
 

Capitolul IV. Documentele contractului: 

- formularul de contract și anexele la acesta; 

- documentele preselecției; 

- propunerea financiară; 

- caietul de sarcini; 

- actele de punere în valoare; 

- instrumentul de garantare privind constituirea garanției de bună execuție; 

- acte adiționale, dacă există. 

 
Capitolul V. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI PREŢUL MASEI LEMNOASE. 

5.1. Valoarea totală a masei lemnoase care face obiectul prezentului contract este de  
_______________ lei, fără TVA, defalcată pe partizi şi plătibilă vânzătorui/beneficiarului 
de către cumpărătorul/prestator , conform graficului specificat în Anexa nr. 2. 

5.2. Preţul unitar al masei lemnoase pe picior (lei/ mc volum brut), fără TVA, care va 
fi vândută, cumpărată si exploatata în baza prezentului contract, este cel adjudecat prin 
licitaţia/ negocierea organizată de vânzător/beneficiar în data de 
______________________, conform Procesului verbal de licitaţie/ negociere nr. ____/ 
__________, respectiv: 

a) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________, 
b) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________. 
c) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________, 
d) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________. 
e) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________, 
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f) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________. 
g) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________, 
h) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________. 
 Pretul unitar, reprezinta valoarea exprimata in lei/mc, volum brut, fara TVA, 

rezultata ca diferenta intre valoarea masei lemnoase pe picior si valoarea prestarii de 
servicii pentru exploatarea acesteia. 

 
5.3. Valoarea contractului prevăzută la punctul 5.1. de mai sus, se completează cu 

valoarea masei lemnoase prevăzută la punctul 2.3., conform actelor adiţionale încheiate 
la prezentul contract. 

 
 
Capitolul VI. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 
  

6.1. Contravaloarea masei lemnoase pe picior care face obiectul prezentului 
contract, în sumă totală de ________________ lei, fără TVA, se plăteşte 
vânzătorului/beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la emiterea facturilor, întocmite 
pe baza Raportului de exploatare a lemnului, întocmit lunar de prestator până la data de 
07 a lunii următoare exploatării efective. Predarea spre exploatare a altei partizi catre 
acelasi cumparator/prestator este condiţionată de încasarea contravalorii masei 
lemnoase din partida autorizata anterior.  

6.2. Dupa incasarea contravalorii masei lemnoase, vanzatorul/beneficiar va 
transmite ocolului silvic in raza caruia se afla parchetul de exploatare, solicitare scrisa 
privind emiterea autorizatiei de exploatare si efectuarea predarii parchetului spre 
exploatare. In solicitarea scrisa adresata ocolului silvic se vor mentiona: denumirea 
titularului autorizatiei de exploatare, partida care se autorizeaza, volumul, durata esalonata 
la exploatare si plata – care nu poate depasi perioada maxima admisa in instructiunile 
aprobate prin OM 1540/2011, volumul care se preda – integral sau pe postate.  
 

Capitolul VII. GARANȚIA DE CONTRACTARE, GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 
  

   7.1. Garanția de contractare în cuantum de 5% din prețul de pornire la licitație 
constituită conform prevederilor Regulamentului de valorificare si exploatare a masei 

lemnoase, aprobat de Consiliul Judetului Galati, rămâne la dispoziția 
vânzător/beneficiarului până la incheierea contractului de vanzare-cumparare si 
exploatare masa lemnoasa. Aceasta se restituie cumparatorului/prestator in 3 zile de la 
data incheirii contractului. 

7.2. Pentru derularea contractului de vânzare-cumpărare si exploatare masa 
lemnoasa, cumparatorul/prestator va constitui anterior autorizarii partizii, o garantie de 
buna executie, reprezentand 5% din valoarea totala contractata a partizii respective 
.Vânzătorul/beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna executie, 
oricând pe parcursul derulării contractului, în cazul în care cumpărătorul/prestatorul nu îşi 
îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. În cazul în care cumpărătorul/prestator nu 
achită factura emisă de vânzător/beneficiar la termenul scadent, 

vânzător/beneficiarul/beneficiar poate emite pretenții asupra garanției de buna executie, în 
limita sumelor neachitate. Anterior emiterii pretenţiei asupra garanţiei de buna executie, 
vânzătorul/beneficiarul are obligaţia de a notifica pe cumpărător/prestator, precizând 
obligaţiile băneşti care nu au fost onorate.   

7.3. În cazul în care se încheie acte adiţionale la contract, prin care se prelungeşte 
durata acestuia, în condiţiile prevederilor legale, se va prelungi în mod corespunzător şi 
perioada de valabilitate a garanţiei de buna executie.  
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Capitolul VIII. PREDAREA – PRIMIREA MASEI LEMNOASE CONTRACTATE. 
  

8.1. Cu prilejul acţiunii de predare - primire spre exploatare a partizii/partizilor care 
face/fac obiectul prezentului contract, cumpărătorul/prestator poate solicita 
vânzătorului/beneficiarului recepţia numărului de arbori prevăzut în actul de punere în 
valoare. Dacă în urma verificărilor se constată diferenţe între numărul de arbori existent în 
teren şi cel prevăzut în actul de punere în valoare, contractul poate înceta, total sau 

parțial, cu acordul părților. 
8.2. Predarea spre exploatare a parchetului fiecărei partizii contractate se face 

efectiv pe teren de către şeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în 
prezenţa pădurarului titular de canton, către cumpărător ori către reprezentantul 
împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire, al cărui model 
este prevăzut în instrucţiunile în vigoare. Predarea se realizeaza dupa indeplinirea 
conditiilor prevazute la pct.6.1-6.2.  

8.3. În cazul în care, anticipat autorizării la exploatare, cumpărătorul/prestator achită 
întreaga contravaloare a masei lemnoase aferentă partizii respective, concomitent cu 
predarea spre exploatare a parchetului se poate preda integral şi masa lemnoasă, fără a 
mai fi necesară predarea pe postaţe.  

8.4. În cazul în care plăţile sunt eşalonate în tranşe lunare pe durata exploatării 
parchetului, acesta va fi împărţit, pe luni, în postaţe. Prima postaţă, corespunzătoare în 
volum primei tranşe, va fi materializată pe teren cu ocazia predării – primirii parchetului. 
Postaţele următoare vor fi materializate şi predate pe măsură ce cumpărătorul/prestator 
plăteşte contravaloarea acestora cu respectarea graficului de eşalonare conform Anexei 
nr. 2 la prezentul contract.  

8.5. Dreptul de proprietate asupra masei lemnoase contractate trece de la 
vânzător/beneficiar la cumpărător/prestator cu prilejul încheierii procesului verbal de 
predare – primire a masei lemnoase spre exploatare, dacă contravaloarea acesteia a fost 
achitată integral, până la acea dată, de către cumpărător/prestator. 

 

Capitolul IX. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

9.1. Obligațiile principale ale vânzător/beneficiarului  
  

9.1.1. Solicita ocolului silvic sa elibereze autorizaţia de exploatare a partiziei conform 
termenelor din eşalonare, stabilite de comun acord (Anexa nr. 2) şi în condiţiile prevăzute 
de instrucţiunile în vigoare. Se poate autoriza pregătirea parchetului, cu maximum 30 de 
zile înainte de începerea exploatării masei lemnoase, numai pentru: amenajarea 
drumurilor de tractor; asigurarea condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnica 
securităţii muncii; lucrări de organizare a şantierului de exploatare. Această perioadă se 
înscrie în autorizaţia de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor care pot fi efectuate.  

9.1.2. Solicită ocolului silvic să predea parchetul spre exploatare, conform prevederilor 
instrucţiunilor în vigoare, cumpărătorului/prestatorului ori reprezentantului împuternicit al 
acestuia, respectând precizările de la punctele a) şi b) de mai jos.  

a). Predarea – primirea se face pe bază de proces verbal, întocmit în cel puţin 
două exemplare. Dacă partida a fost plătită integral anticipat, se poate preda spre 
exploatare întreaga masă lemnoasă din partidă, concomitent cu predarea parchetului. 
Dacă exploatarea efectivă a masei lemnoase se va efectua pe postaţe aferente volumelor 
eşalonate, acestea se vor preda conform graficului din Anexa nr. 2, condiţionat de 
încasarea contravalorii acesteia conform prevederilor pct. 5.1. si 5.2. din prezentul 
contract. La predarea fiecărei postaţe se va întocmi un proces verbal care se va ataşa 
procesului verbal de predare-primire a parchetului. 
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b). Procesul verbal de predare - primire a parchetului va respecta modelul 

prevăzut de reglementările în vigoare.  
9.1.3. Pune la dispoziţia cumpărătorului/prestatorului suprafeţele necesare amplasării 

platformei / platformelor primare, dacă aceasta/acestea se amplasează în suprafata aflata 
in administrarea vanzatorului.beneficiar.  

9.1.4. Urmăreşte respectarea graficului de eşalonare la exploatare a masei lemnoase 
prevăzut în Anexa nr. 2.  

9.1.5. La semnalarea cumpărătorului/prestatorului, soluţionează problemele privind 
accesibilitatea şi practibilitatea drumurilor aferente parchetului din care se scoate 
materialul lemnos, ori de câte ori este necesar.   

9.1.6. Solicită ocolului silvic ca, prin controalele de exploatare executate conform 
normelor si instructiunilor silvice in vigoare, sa verifice respectarea regulilor silvice de 
exploatare (inclusiv modul de doborâre a arborilor, cu accent pe elementele dimensionale 
ale cioatelor), sa constate, sa inventarieze şi sa estimeze volumul arborilor prejudiciaţi de 
cumpărător prin lucrările de exploatare a masei lemnoase, dacă aceştia nu sînt tăiaţi şi se 
găsesc pe teren, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare. Totodată, 
vânzătorul/beneficiarul solicita ocolului silvic care a emis autorizatia de exploatare, ca 
potrivit atribuţiilor şi competenţelor sale, sa aplice şi sancţiunile prevăzute de legislaţia 
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi infracţiunilor silvice. De asemenea, cu 
ocazia oricăror controale, se vor verifica utilizarea echipamentului individual de protecţie a 
muncii iar în cazul constatării unor deficienţe va sesiza instituţiile abilitate ale statului.   

9.1.7. În cazul în care reprimirea parchetului nu se poate realiza, la termenul prevăzut 
pentru reprimire se încheie un act de constatare în care se precizează termenul până la 
care exploatarea poate continua, cu respectarea instrucţiunilor în vigoare şi cu plata 
penalităţilor prevăzute în prezentul contract, pentru fiecare zi din acest interval. Termenul 
acordat va fi corespunzător volumului de masă lemnoasă nerecoltat sau duratei necesare 
pentru efectuarea lucrărilor de curăţire a parchetului. Actul de constatare se înscrie în 
autorizaţia de exploatare la rubrica privind prelungirea autorizaţiei.   

9.1.8. Prin personal imputernicit al vanzatorului/beneficiar se va urmări îndeplinirea 
clauzelor contractuale, cu obligaţia ca în cazul nerespectării acestora să notifice 
cumpărătorul/prestator şi să întocmească documentaţia necesară rezilierii contractului pe 
care o va înainta conducerii, inclusiv cu propunerea de a se emite pretenţii asupra masei 
lemnoase aflată în faze pe suprafaţa parchetului şi în platforma primară, în limita 
cuantumului contravalorii obligaţiilor neonorate de cumpărător/prestator. 

  
9.2. Obligaţiile principale ale cumpărătorul/prestatorului.  

9.2.1. Să plătească contravaloarea tuturor obligațiilor financiare conform prevederilor 
prezentului contract.  

9.2.2. Să respecte normele privind protecţia mediului, a normelor de prevenire şi 
stingere a incendiilor în fond forestier precum şi Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor (să doteze echipa de exploatare cu mijloace tehnice de primă 
intervenţie în caz de incendiu sau cu două stingătoare portabile tip P6, să nu fumeze decât 
în spaţii special amenajate în acest scop, să nu folosească focul deschis pe suprafaţa 
parchetului, a platformei primare etc), a instrucţiunilor în vigoare privind termenele, 
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transportul materialelor lemnoase, 
precum şi alte reglementări în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.  

9.2.3. Să ridice autorizaţia de exploatare, înainte de termenul prevăzut pentru 
începerea exploatării, să participe la predarea - primirea efectivă, în teren, a parchetelor / 
postaţelor, direct sau prin delegat împuternicit, care răspunde şi de respectarea regulilor 
silvice de exploatare, conform instrucţiunilor în vigoare. Predarea - primirea se va face 
numai după îndeplinirea de către cumpărător/prestator a obligaţiilor care-i revin conform 
prezentului contract.  
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9.2.4. Să exploateze masa lemnoasă numai pe bază de autorizaţie de exploatare și 
proces verbal de predare a postațelor, în cadrul perioadelor şi termenelor prevăzute de 
aceasta. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în 

autorizaţia de exploatare și în afara postațelor predate spre exploatare.  
9.2.5. Să suporte toate pagubele produse din culpă fondului forestier sau vegetatiei 

din afara fondului forestier (prejudicii, pagube provenite prin tăieri ilegale, incendii, etc) 

constatate pe suprafața parchetului, a platformei primare și de-a lungul căilor de scos - 
apropiat conform tehnologiei aprobate, de la predarea - primirea parchetului spre 
exploatare, pe bază de proces verbal de predare-primire, până la reprimirea acestuia, pe 
bază de proces verbal de reprimire.  

9.2.6. Să respecte graficul de eşalonare a exploatării și a plății  masei lemnoase 
contractate (Anexa nr. 2), stabilită de comun acord cu vânzător/beneficiarul.  

9.2.7. În cazul în care pentru colectarea lemnului este necesar să traverseze terenurile 
aparţinând altor proprietari, cumpărătorul/prestator are obligaţia plăţii servituţii de trecere 
sau a despăgubirilor stabilite prin înţelegere scrisă cu proprietarii respectivi, încheiată 
înaintea autorizării partizii spre exploatare.   

9.2.8. Să execute lucrările de exploatare forestieră în aşa fel încât să evite producerea 
de prejudicii arboretului şi arborilor care nu fac obiectul exploatării, să respecte tehnologia 
de exploatare (inclusiv instrucţiunile referitoare la doborârea arborilor) şi căile de colectare 
şi transport stabilite prin autorizaţia de exploatare. Să asigure amenajarea şi întreţinerea 
căilor şi instalaţiilor pentru scos – apropiatul lemnului şi protejarea arborilor limitrofi 
acestora, împotriva vătămării, prin lungoane, ţăruşi, manşoane etc., înainte de începerea 
exploatării masei lemnoase.  

9.2.9. Să participe direct sau prin împuternicit, conform graficului de controale stabilit 
de comun acord cu vânzătorul/beneficiarul sau ocolul silvic care a emis autorizatia de 
exploatare ori de câte ori este convocat la controlul exploatării.  

9.2.10. Să suporte contravaloarea lucrărilor de reparaţii ale drumurilor şi ale lucrărilor 
de artă ale acestora survenite în urma deprecierilor provocate printr-o exploatare 
necorespunzatoare în procesul de recoltare şi de transport a masei lemnoase aferentă 
prezentului contract, în baza constatărilor şi evaluărilor efectuate de vânzător/beneficiar şi 
însuşite de reprezentantul legal al cumpărătorului/prestatorului. 

9.2.11. Să folosească la transportul masei lemnoase numai mijloace de transport care 
se încadrează în parametrii tehnici proiectaţi ai drumului forestier utilizat.  

9.2.12. Să predea, la terminarea exploatării, în stare de funcţionare, drumul utilizat, pe 
baza procesului verbal de reprimire a parchetului însuşit de ambele părţi, contravaloarea 
eventualelor deteriorări urmând a fi plătită sau recuperată din valoarea garantiei de buna 
executie, constituită conform prezentului contract.  

9.2.13. Să predea ocolului silvic, în termen de 60 de zile de la reprimirea parchetului 
de către vânzător/beneficiar, suprafeţele folosite ca platforme primare. Depăşirea 
termenului de 60 de zile se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.  

9.2.14. Să sesizeze ocolul silvic pentru constatare, dacă prin recoltarea arborilor 
autorizaţi la exploatare au fost prejudiciaţi - rupţi, dezrădăcinaţi - arbori nemarcaţi. 
Constatarea, inventarierea şi estimarea volumului arborilor prejudiciaţi se pot face şi fără o 
sesizare prealabilă, prin controale de exploatare, şi se finalizează prin procesul-verbal de 
control al exploatării. Volumul arborilor prejudiciaţi, valoarea lemnului provenit din arborii 

prejudiciați şi valoarea prejudiciilor se determină şi se calculează în conformitate cu 

reglementările în vigoare și se achită de către cumpărător/prestator.  

9.2.15. Să nu taie arbori nemarcaţi/neinventariați şi să nu scoată arbori din pământ pe 
cuprinsul suprafeţelor predate spre exploatare şi în afara acestora. În situaţia în care se 

produc astfel de tăieri ilegale, acestea se supun sancțiunilor prevăzute de lege.  



HOTÃRÂREA NR. ________din_______________2018 
Pag. nr. 39 

 

 

9.2.16. Să respecte prevederile Caietului de sarcini aferent licitaţiei / negocierii la care 
s-a adjudecat, de către cumpărător, masa lemnoasă care face obiectul prezentului 
contract, coroborate cu prevederile prezentului contract.   

9.2.17. Să amplaseze la loc vizibil panoul prevăzut de instrucţiunile în vigoare 
conţinînd datele şi informaţiile de identificare a parchetului prevăzute de aceste 
instrucţiuni.   

9.2.18. Să sisteze lucrările de exploatare a masei lemnoase şi să anunţe instituţiile 
abilitate ale statului şi vânzător/beneficiarul, în cazul identificării unor mărturii ale siturilor 
arheologice, paleontologice, fosilifere.  

9.2.19. Să respecte tehnologia de exploatare, declarată și asumată de către 

cumpărător cu prilejul participării la licitația/negocierea în urma căreia s-a adjudecat masa 
lemnoasă care face obiectul prezentului contract 

 

Capitolul X. PENALITĂŢI ŞI DAUNE – INTERESE.  
10.1. Pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea 

necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă 
datorează celeilalte părţi penalităţi şi/sau daune – interese, conform prevederilor din acest 
contract şi ale legislaţiei în vigoare. Penalităţile se vor factura lunar, în primele 5 zile 
lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează.  

10.2. Pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă este de 
drept în întârziere, fără vreo notificare prealabilă.  

10.3. Vânzător/beneficiarul datorează penalităţi cumpărătorul/prestatorului, în 
următoarele situaţii:  

10.3.1. dacă până la termenul stabilit pentru începerea exploatării, conform 
graficului de eşalonare prevăzut în Anexa nr. 2, nu solicita ocolului silvic emiterea 
autorizaţiei de exploatare, fără motive întemeiate şi din vina sa, vânzătorul/beneficiarul va 
plăti penalităţi de 0,02% din valoarea masei lemnoase din partida care trebuia să fie 
autorizată la exploatare, pentru fiecare zi de întârziere. Solicitarea emiterii autorizatiei se 
va realiza dupa plata contravalorii masei lemnoase esalonate pentru luna respectiva.  

10.3.2. dacă în termenul şi în condiţiile stabilite prin prezentul contract, nu solicita ocolului 

silvic predarea, din culpa sa exclusivă, spre exploatare partida/noua postaţă, 

vânzătorul/beneficiarul va plăti penalităţi de 0,02% din valoarea masei lemnoase care 

trebuia predată, pentru fiecare zi de întârziere;  

10.3.3. cu excepţia situaţiilor de forţă majoră şi calamităţi naturale și alte cauze 

obiective care împiedică desfășurarea normală a lucrărilor, dacă nu intervine în termen de 
10 zile lucrătoare de la data sesizării de către cumpărător/prestator, cu lucrări de 
întreţinere sau reparaţii la drumurile auto forestiere pentru a le asigura accesibilitatea şi 
practicabilitatea, va plăti penalităţi de 0,02% din valoarea masei lemnoase eşalonată 
scoasă din fluxul tehnologic de transport, pentru fiecare zi din perioada de întrerupere a 
transportului.  

10.4. Cumpărătorul/ prestatorul datorează penalităţi vânzător/beneficiarului, în 
următoarele situaţii şi cuantumuri:  

10.4.1. dacă nu achită, în termenul scadent, facturile primite de la 
vânzător/beneficiar/beneficiar, va plăti penalităţi de întârziere de 0,02%  din valoarea 
neachitată a facturii, calculate pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv; 

10.4.2. dacă la expirarea termenului de reprimire, mai există în parchet masă 
lemnoasă, pe picior/în faze sau parchetul nu este curăţat de resturi de exploatare, din 
motive imputabile cumpărătorul/ prestatorului, acesta va plăti penalităţi de 0,02% din 
valoarea de adjudecare a volumului lemnului neexploatat şi consemnat în procesul verbal 
de constatare, respectiv de 0,02%  din valoarea lucrărilor de curăţare a parchetului, pentru 
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fiecare zi de întârziere până la reprimirea parchetului; pentru masa lemnoasă pe picior şi 
în faze, eşalonată şi neexploatată până la data de 31 decembrie, se aplică, o singură dată, 
o penalitate unică de 5% din valoarea acestei mase lemnoase; aceste penalităţi nu se 
calculează în perioadele de restricţii la exploatare a masei lemnoase şi nici pentru masa 
lemnoasă rămasă, după termenul prevăzut în eşalonare, în platforma primară amplasată 
în afara parchetului, dar nu mai mult de 60 zile;   

10.5. Dacă suma reprezentând garanția de bună execuție nu acoperă eventualele 
daune determinate de neplata facturilor în termen sau alte daune provocate 
vânzătorului/beneficiarului, cumpărătorul/prestator este obligat să plătească aceste daune 
în cuantumul dovedit.  

10.6. În cazul în care cumpărătorul/prestator solicită rezilierea contractului, pentru 
motive nejustificate sau care nu sunt prevăzute în prezentul contract, acestuia i se execută 

garanția de contractare.  
La data rezilierii contractului, din vina cumpărătorul/prestatorului, acesta pierde dreptul 

de proprietate asupra masei lemnoase achitate dar nerecoltate sau aflate în diverse faze 

de exploatare pe suprafața parchetului. După recuperarea eventualelor prejudicii/penalități 
suferite de vânzător/beneficiar, contravaloarea masei lemnoase neridicate se va restitui 
cumpărătorul/prestatorului. Cumpărătorul/ prestatorul va fi notificat cu cuantumul 

prejudiciilor/penalităților reținute în sarcina sa. Anexat notificării se va comunica nota de 
constatare a acestora. 

La data rezilierii contractului, din vina cumpărătorului/prestatorului, acesta pierde 
dreptul de proprietate asupra masei lemnoase achitate dar nerecoltate sau aflate în 

diverse faze de exploatare pe suprafața parchetului. După recuperarea eventualelor 
prejudicii suferite de vânzător/beneficiar, contravaloarea masei lemnoase neridicate se va 
restitui cumpărătorului/prestatorului. 

10.7. Rezilierea prezentului contract din culpa cumpărătorului/prestatorului, până la 
predarea integrală (în totalitate) a masei lemnoase spre exploatare atrage după sine 

pierderea garanției de contractare iar cumpărătorul/prestator nu va mai fi admis pentru a 

participa la licitațiile/negocierile organizatorului în următoarele 6 luni de la data rezilierii iar 
organizatorul are dreptul la daune interese dacă i se cuvin. În cazul în care rezilierea 

contractului de vânzare cumpărare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanției 
de contractare, din culpa cumpărătorului/prestatorului, operatorul economic în cauză 

pierde dreptul de participare la licitațiile/negocierile organizatorului, în următoarele 6 luni 
de la data rezilierii iar organizatorul are dreptul la daune interese dacă i se cuvin.   
 
Capitolul XI. FORŢA MAJORĂ. 

     11.1.  Prin forţă majoră se înţelege un eveniment exterior, imprevizibil şi de 
neînlăturat cum ar fi: stare de război, cutremure, inundaţii, „factum principis” şi orice 
asemenea acte prevăzute de lege şi care sunt de natură a pune una din părţi în 
imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate. Prin „factum principis” se înţelege acel act 
al autorităţii competente (intervenit după incheierea contractului) care, prin promulgarea 
unei legi sau a altui act normativ, pune una din părţi în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor 
asumate. Prevederile prezentului articol nu se aplică dacă partea care invocă forţa majoră 
era în întârziere.  

11.2. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi 
stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

11.3.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
11.4. Forţa majoră trebuie dovedită, de partea contractantă care o invocă, în termen 

de 5 (cinci) zile calendaristice de la comunicarea, respectiv de la producerea ei.  
11.5. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
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11.6. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 
majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  

11.7. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen 
sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi 
revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este 
definită de lege.  

11.8. Forţa majoră ivită după încheierea contractului, care impiedică sau întârzie 
total / parţial executarea contractului, apără de răspundere partea care nu şi-a putut 
îndeplini obligaţiile din această cauză, pentru perioada în care această îndeplinire este 
împiedicată sau întirziată, conform prevederilor din Codul Civil.  

11.9. Neglijenţa prepuşilor, nerespectarea condiţiilor de utilizare, faptele terţilor şi 
necunoaşterea legii nu sunt evenimente generate de forţă majoră şi nu pot fi invocate de 
către nici una dintre părţi.  

11.10. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 
celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maxim 5 zile de la încetare.  

11.11. La încetarea forţei majore, reprezentanţii părţilor contractante încheie un 
proces-verbal de constatare în care se precizează, cu exactitate, data încetării forţei 
majore.  

11.12. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă 
mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea deplin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte 
penalităţi şi daune – interese.  

11.13. În situaţiile care nu constituie forţă majoră, oprirea activităţii de exploatare se 
face de către emitentul autorizaţiei, în baza unei note de constatare.  

11.14. Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţia de exploatare și a obligațiilor 
contractuale se face de către emitentul acesteia, în baza actului adiţional la contract, cu o 
durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea 
lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute de instrucţiunile în vigoare, 
în baza proceselor-verbale de constatare a începerii şi respectiv a încetării acţiunii forţei 
majore, a calamităţilor naturale sau a situaţiilor obiective care au condus la oprirea 

lucrărilor de exploatare, constatate conform instrucțiunilor în vigoare, în cel mult 5 zile de 
la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare. 
 
Capitolul XII. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ. PREVENIREA ŞI  

STINGEREA INCENDIILOR.  
12.1. Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea de 

exploatare a masei lemnoase care face obiectul prezentului contract se organizează şi se 
desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  

12.2. Cumpărătorul/prestator este pe deplin responsabil pentru respectarea 
normelor de securitate şi sănătate în muncă a angajaţilor săi, sens în care îi revin, în 
exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii:  
a) întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei din punct de vedere 
al securităţii şi sănătăţii în muncă şi documentaţia de stabilire a măsurilor de securitate şi 
sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract; în această documentaţie se vor 
prevedea soluţii pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în 
desfăşurarea activităţii de exploatare a masei lemnoase;  
b) ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi 
organizarea parchetului de exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului si 
colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile proprii;  
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c) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit 
corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; 
d) instructajul general la locul de muncă şi cel periodic se va efectua de către 
cumpărător sau de persoane desemnate de cumpărător şi va fi consemnat în fişe 
individuale de instruire;  
e) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către cumpărător, cu 
echipament de protecţie, conform sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute şi în 
conformitate cu prevederile HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
f) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de 
funcţionare şi care corespund, din punct de vedere tehnic, activităţilor ce lae va executa, 
pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din HG nr. 1146/2006 
privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către 
lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;  
g) atunci când mai multe persoane juridice desfăşoară concomitent activităţi 
în aceeaşi unitate de producţie sau în acelaşi bazin forestier sau în aceeaşi unitate 
amenajistică, cumpărătorul/prestator va încheia convenţii scrise cu fiecare participant la 
procesul de producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea şi sănătatea 
în muncă; 
h) cumpărătorul/prestator are obligaţia de a semnaliza corespunzător, din punct de 
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, punctul de lucru unde îşi desfaşoară activitatea, 
conform HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi 
sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; de asemenea, are 
obligaţia de a dota punctele de lucru cu truse medicale. 

  12.3. Transportul salariaților proprii la locul de muncă și de la locul de muncă 
la domiciliu intră în sarcina cumpărătorul//prestatorului. 

  12.4. În cazul producerii de accidente cumpărătorul/prestator va anunța de 

îndată Inspectoratul Teritorial de Muncă și vânzător/beneficiarul de producerea 
evenimentului. 
  12.5. Accidentul de muncă va fi înregistrat la cumpărător. 
  12.6. Din momentul predării - primirii partizii spre exploatare şi până la 
reprimirea parchetului, răspunderea privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a 

incendiilor în fondul forestier și a prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor revine cumpărătorul/ prestatorului. 
 

Capitolul XIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR.  
13.1 Orice litigii izvorâte din interpretarea sau executarea prezentului contract se 

vor rezolva pe cale amiabilă iar dacă aceasta nu este posibil litigiul va fi dedus, spre 
judecată, instanţei competente de la sediul vânzătorului/beneficiarului.  

13.2 Vânzător/beneficiarul şi cumpărătorul/prestator vor face toate eforturile pentru 
a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se 
poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.  

13.3 Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative directe, 
vânzător/beneficiarul şi cumpărătorul/prestator nu reuşesc să rezolve în mod amiabil 
divergenţa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către 
instanţele judecătoreşti competente de la sediul vânzătorului/beneficiarului, în funcţie de 
competenţa materială, conform reglementărilor în vigoare. 
 
Capitolul XIV. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRŢI.  

14.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, 
trebuie să fie transmisă în scris.  
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14.2. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una din părţi 
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută în Capitolul I al 
prezentului contract, chiar dacă partea şi-a schimbat adresa dar nu a anunţat 
cocontractantul într-un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.  

14.3. Comunicările între părţi se pot face prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire, precum şi prin telegramă, fax sau e–mail, cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării.  

14.4. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, aceasta va fi trimisă prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la 
data menţionată pe confirmare de către oficiul poştal primitor. În cazul în care comunicarea 
se transmite prin telegramă, fax sau e–mail aceasta se consideră primită în prima zi 
lucrătoare după cea în care a fost expediată.  

14.5. Orice document comunicat între părţi trebuie înregistrat atât de partea care îl 
transmite cât şi de partea care îl primeşte. 

 

Capitolul XV. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI. 
15.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.  
15.2. Prezentul contract se completează cu prevederile actelor normative în vigoare 

pe perioada derulării acestuia. 
 

Capitolul XVI. ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI. 
16.1.  Prezentul contract încetează, de drept, în următoarele cazuri:  

a) la data expirării duratei prevăzută la Capitolul III, respectiv în actele 
adiţionale încheiate în acest sens; 
b) partida contractată este amplasată pe o suprafaţă retrocedată ulterior 
încheierii prezentului contract iar exploatarea masei lemnoase contractată nu mai este 
posibilă legal.  

16.2.  Contractul poate fi reziliat de către vânzător/beneficiar, în mod unilateral, în 
cazul în care:  
a) cumpărătorul/prestator nu ridică autorizaţia de exploatare în cel mult 10 zile 
calendaristice după termenul prevăzut în eşalonare (Anexa nr. 2), renunţă, în scris, la 
contract sau la derularea acestuia;  
b) cumpărătorul/prestator nu achită masa lemnoasă sau nu preia parchetul / 
postaţa în termen de 5 zile calendaristice de la data prevăzută în eşalonarea la exploatare 
sau abandonează lucrările pe o perioadă mai mare de 10 zile calendaristice, cu excepţia 
situaţiilor de forţă majoră; 
c) cumpărătorul/prestator nu achită integral şi la termen masa lemnoasă facturată; 

d) cumpărătorul/prestator exploatează masă lemnoasă dintr-o postață nepredată 
spre exploatare;  
e) cumpărătorul/prestator taie ilegal arbori din suprafaţa aferentă partizii 
contractate sau din fondul forestier administrat de vânzător/beneficiar; în acest caz, pe 
lîngă rezilierea contractului se aplică sancţiunile legale; 
f) cumpărătorul/prestator nu exploatează în termen parchetul;   
g) cumpărătorul/prestator nu constituie garantia de buna executie până la data 
prevăzută pentru autorizarea partizii sau, după caz nu reîntregeşte garantia de buna 
executie daca au fost utilizate sume din acestea pe parcursul derularii contractului ;  
h) cumpărătorul/prestator nu respectă tehnologia de exploatare prevăzută în 
prezentul contract, declarată şi asumată de către cumpărător cu prilejul participării la 
licitaţia/negocierea în urma căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul 
prezentului contract;  
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i) cumpărătorul/prestatorului îi încetează valabilitatea certificatului de atestare 
pentru activitatea de exploatare forestieră înainte de reprimirea parchetelor aferente 
partizilor contractate şi nu prezintă un nou certificat valabil.  

Rezilierea menţionată mai sus se poate face numai după notificarea prealabilă a 
cumpărătorul/prestatorului, cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului.  

16.3. În cazurile prevăzute la pct. 16.2., cumpărătorul/prestator pierde în favoarea 

vânzător/beneficiarului garanţia de contractare și dreptul de proprietate asupra masei 

lemnoase achitate dar nerecoltate sau aflate în diverse faze de exploatare pe suprafața 

parchetului. După recuperarea eventualelor prejudicii/penalități suferite de 
vânzător/beneficiar, contravaloarea masei lemnoase neridicate se va restitui 
cumpărătorul/prestatorului. Cumpărătorul/prestator va fi notificat cu cuantumul 

prejudiciilor/penalităților reținute în sarcina sa. Anexat notificării se va comunica nota de 
constatare a acestora. 

16.4. Contractul poate fi reziliat de cumpărător/prestator, în mod unilateral, în cazul în 
care vânzătorul/beneficiarul, în mod nejustificat şi din vina sa:  

a) nu solicita ocolului silvic eliberarea autorizatei de exploatare în cel mult 5 zile 
calendaristice după termenul prevăzut în eşalonare (Anexa nr. 2); 

b) nu solicita ocolului silvic predarea parchetului/postatei în termen de 5 zile 
calendaristice de la data prevăzută în eşalonare (Anexa nr. 2); 

c) nu asigură accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor, blocând astfel fluxul 
tehnologic de exploatare şi transportul masei lemnoase a 
cumpărătorul//prestatorului, pentru o perioadă mai mare de 30 zile 
calendaristice.  

Rezilierea menţionată mai sus se poate face numai după notificarea prealabilă a 
vânzătorului/beneficiarului, cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului.  

16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai 
mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin 
drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune – 
interese sau penalităţi. În acest caz rezilierea contractului se produce de drept, fără 
intervenţia instanţelor judecătoreşti, dar cu obligaţia unei parti de a notifica cealalta parte 
contractanta cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte, prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, telegramă, e-mail sau fax.  

16.6. Încetarea contractului nu înlătură obligativitatea executării, de oricare din părţi, a 
obligaţiilor scadente până în momentul încetării acestuia.  

16.7. Rezilierea contractului nu împiedică executarea garanţiilor constituite de către 
cumpărător în favoarea vânzător/beneficiarului, în cazul neachitării obligaţiilor restante 
(valoarea masei lemnoase, penalităţi de întârziere, etc.).  

16.8. Rezilierea totală sau parţială a contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor 
deja scadente între părţi.  

16.9. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii 
care, din vina sa, a determinat încetarea contractului. 
 
 
 
Capitolul XVII. ALTE CLAUZE.  

17.1. Prezentul contract, actele adiţionale, anexele la prezentul contract precum şi 
documentele fiscale sau altele emise de oricare dintre părţi referitor la prezentul contract 
sunt considerate de acestea confidenţiale.  

17.2. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi 
documentelor pe care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract. 
În cazul încălcării acestei obligaţii, partea în culpă se obligă să plătească celeilalte părţi 
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daune – interese, în cazul în care se constată că divulgarea a produs celeilalte părţi un 
prejudiciu.  

17.3. Modificarea şi completarea prezentului contract poate fi facută numai în scris, 
cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.  

17.4. Orice modificare a titulaturii oricăreia dintre părţi, a adresei, a numărului de 
cont, a administratorului sau a oricăror alte date ce pot influenţa buna derulare a 
prezentului contract se vor comunica, în scris, 
vânzător/beneficiarului/cumpărătorul/prestatorului, după caz, prin scrisoare recomandată 
cu confirmare de primire, sub sancţiunea de daune interese.  

17.5. Cumpărătorul/prestator are obligaţia ca, în termen de 48 ore, să îl anunţe în 
scris pe vânzător/beneficiar că împotriva sa a fost introdusă o cerere de deschidere a 
procedurii de insolvenţă, potrivit legislaţiei în vigoare. Omisiunea cumpăratorului de 
înştiinţare atrage răspunderea reprezentantului legal al cumpărătorul//prestatorului, pentru 
pagubele pricinuite.  

17.6. Administratorii, reprezentanţii legali, asociaţii şi/sau acţionarii 
cumpărătorului/prestatorului care semnează prezentul contract, actele adiţionale şi 
anexele acestuia, răspund în solidar cu cumpărătorul/prestator obligându-se faţă de 
vânzător/beneficiar să execute obligaţiile debitorului dacă acesta le execută doar parţial 
sau nu le execută din lipsă de fonduri precum şi în cazul în care nu execută în totalitate 
obligaţiile asumate în prezentul contract, cu rea credinţă.  

17.7.  Părţile vor considera cazuri de rea credinţă următoarele situaţii:  
a) încetarea de facto a activităţii cumpărătorul/prestatorului pe persoana juridică 
debitoare şi desfăşurarea acesteia direct sau prin persoane interpuse printr-o altă 
persoană juridică;  
b) constatarea lipsei de acoperire a filelor CEC şi biletelor la ordin emise în vederea 
plăţii la termen a masei lemnoase cumpărate sau a altor obligaţii financiare; 
c) neachitarea, în întregime, a facturilor restante după trecerea unui termen de 15 
zile; 
d) plata, de către cumpărător, a altor creditori, în mod preferenţial, achitându-se 
creanţe născute 
ulterior creanţelor ce izvorăsc din prezentul contract;  
e) achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile de către cumpărător în condiţiile în 
care există datorii faţă de vânzător/beneficiar ce provin din prezentul contract;  
f) alte cazuri care arată reaua credinţă a cumpărătorul//prestatorului, fără ca părţile 
să se limiteze la cele enumerate mai sus.  

17.8. Nu se poate cesiona dreptul asupra masei lemnoase care face obiectul 
prezentului contract şi nici obligaţia privind efectuarea lucrărilor de exploatare a masei 
lemnoase asumată de cumpărător/prestator prin participarea la licitaţia/negocierea în urma 
căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract. Cesionarea 
prezentului contract determină neautorizarea la exploatare a masei lemnoase care face 
obiectul contractului iar cumpărătorul/prestator pierde dreptul de participare la 

licitațiile/negocierile organizate de organizator pentru o perioadă de 6 luni de la data 
cesionării. 

 
Capitolul XVIII. PREVEDERI FINALE.  

18.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din 
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.  

18.2. Părţile convin că prevederile prezentului contract reprezintă în totalitate 
termenii aplicabili acestuia şi nu există elemente secundare asupra cărora nu au convenit.  
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18.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care 
suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent 
bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.  

18.4. Părţile semnatare ale prezentului contract declară că reprezentanţii lor care 
semnează contractul sunt pe deplin autorizaţi să o facă şi prin aceasta se obligă să 
respecte termenii şi condiţiile acestui contract, constituind obligaţii pentru ambele părţi 
semnatare.  

18.5. Prezentul contract s-a încheiat la ____________, în limba română, în 2 (două) 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplare având aceeaşi 
valoare probatorie, astăzi ___________, data semnării lui.  

18.6. Prin semnarea şi aplicarea ştampilei părţile recunosc faptul că au primit câte 
un exemplar original al prezentului contract 

 
              VÂNZĂTOR/BENEFICIAR                             CUMPĂRĂTOR/PRESTATOR                                                  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. ______/___________ 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă 

pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe 

aliniamentul drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Galați 
 

Arborii de pe aliniamentul drumurilor judeţene constituie o vegetaţie forestieră din 
afara pădurilor, conform Codului Silvic şi reprezintă suprafeţe de teren din afara fondului 
forestier acoperite cu arbori şi arbuşti care nu îndeplinesc unul sau mai multe criterii de 
definire a pădurii. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, administratorul drumurilor judeţene are 
obligaţia de a lua toate măsurile de a înlătura de urgenţă cauzele generatoare de 
evenimente rutiere pe reţeaua de drumuri. 

În acest sens este absolut necesară măsura răririi arborilor precum şi tăierea celor 
uscaţi şi degradaţi (rupţi, cojiţi, etc.) din plantaţia rutieră de pe aliniamentul drumurilor 
judeţene, care prezintă pericol atât pentru circulaţia rutieră, circulaţia pietonală, locuinţele 
şi locuitorii din zonă, cât şi pentru reţelele aeriene tehnico-edilitare (electrice, telefonie fixă 
sau mobilă, etc.), cu care se intersectează. 

Masa lemnoasă de exploatat se va pune în valoare de către ocoalele silvice din 
zona teritorială în care se află, iar contravaloarea cheltuielilor ocazionate de marcarea 
materialului lemnos şi emiterea Autorizaţiilor de punere în valoare, se suportă de către 
deţinătorii sau administratorii acestor terenuri. 

Exploatarea masei lemnoase de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara 
fondului forestier se realizează cu respectarea prevederilor corespunzătoare Codului 
Silvic. 

Anterior începerii exploatării masei lemnoase, s-a efectuat marcarea arborilor şi 
eliberarea actelor de punere în valoare. 

Tăierea şi rărirea arborilor se va face cu respectarea Ordinului Directorului General 
al Administraţiei Naţionale Drumurilor nr. 21 din 26.01.2001 privind “Instrucţia privind 
plantaţiile rutiere - ind. A.N.D. 561-2001” şi a Ordinului nr. 264 din 26 martie 1999 privind 
aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe 
terenurile din afara fondului forestier naţional. 

În scopul sporirii gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, precum şi a 
asigurării gabaritelor necesare pentru modernizarea unor drumuri judeţene în conformitate 
cu normele europene în vigoare, se vor executa lucrări de rărire şi defrişare a plantaţiei 
rutiere pe unele sectoare de drumuri judeţene din administrarea Consiliului Judeţean 
Galaţi (plantaţie îmbătrânită, uscată sau rărită), care reprezintă un pericol pentru traficul 
rutier. 

Începerea executării lucrărilor se va face numai după obţinerea avizului pentru 
instituirea restricţiilor de circulaţie din partea administratorului drumului, în baza avizului 
poliţiei rutiere. Pe toată perioada efectuării operaţiunilor de tăiere, încărcare şi transport, 
agentul economic va asigura semnalizarea lucrărilor şi pilotarea circulaţiei rutiere pe 
sectorul de drum restricţionat, conform aprobării primite în baza "Normelor Metodologice 
aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411 privind condiţiile de închidere a 
circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona 
drumului public şi protejarea drumului" - publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000.  

Tăierea arborilor din plantaţiile rutiere se va face în următoarele situaţii: 
a) Tăierea exemplarelor sănătoase: 

- Rărirea plantaţiei astfel încât să se realizeze o distanţă de 50 m între arbori; 
- În vederea înlăturării exemplarelor care prezintă pericol pentru siguranţa 



circulaţiei sau pentru construcţiile şi instalaţiile limitrofe; 
b) Tăieri de igienizare - tăierea exemplarelor afectate de boli şi dăunători, aflate în 

diferite stadii de uscare; 
c) Tăierea exemplarelor uscate, rupte sau mutilate de vânt, accidente de circulaţie 

sau a unor calamităţi naturale (vânt, căderi mari de zăpadă, etc); 
d) Tăierea plantaţiei rutiere ajunsă la vârsta de exploatabilitate; 
e) Afectează zona de siguranţă a drumurilor judeţene modernizate conform 

standardelor europene. 
 
În vederea realizării lucrărilor de exploatare a masei lemnoase, cu adresa nr. 

4599/26.04.2018 s-a solicitat Direcţiei Silvice Galaţi marcarea arborilor de pe următoarele 
drumuri judeţene: DJ 251, DJ 242, DJ 252, DJ 242B, DJ 242D, DJ 251A, DJ 254, DJ 255 
în vederea tăierii. 

Plantaţia rutieră oferită spre vânzare prin licitaţie publică deschisă, este constituită 
din speciile foioase moi şi foioase tari, cu un număr total de 1.694 bucăţi arbori cu un 
volum total brut de 3.188 mc. 

Plantaţia rutieră a fost scoasă spre vânzare în baza următoarelor acte de punere în 
valoare, ataşate la caietul de sarcini: 

 
1. DJ 251 Tecuci – Galaţi, între Matca - intersecţia cu DJ 251A - Cudalbi - 

Pechea - Slobozia Conachi - Galaţi ( linia C.F. ieşire Smârdan ) există un 
număr total de 323 bucăţi arbori cu un volum total brut de 581 mc. Astfel între 
Matca şi Cudalbi există un număr de 226 bucăţi arbori, având un volum brut 
de 359 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 79/31.05.2018 eliberat de 
Ocolul Silvic Tecuci, iar între Cudalbi şi Galaţi există un număr de 97 bucăţi 
arbori, având un volum brut de 222 mc, conform Actului de punere în valoare 
nr. 1332082/06.06.2018, eliberat de Ocolul Silvic Hanu Conachi; 

2. DJ 242 între Vârlezi (intersecţia cu DN 24D la troiţă) – Tg. Bujor - Folteşti 
(intersecţia cu DN 26) şi anume între poziţiile km. 38+940 ÷ 69+640, există un 
număr total de 249 bucăţi arbori cu un volum total brut de 481 mc, conform 
Actului de punere în valoare nr. 3088/30.05.2018, eliberat de Ocolul Silvic 
Galaţi; 

3. DJ 252 între Movileni – Cosmeşti – intersecţie DN 24 – intrare Buciumeni şi 
anume între poziţiile km. 7+200 ÷ 32+600, există un număr total de 441 bucăţi 
arbori cu un volum total brut de 822 mc, conform Actului de punere în valoare 
nr. 80/31.05.2018, eliberat de Ocolul Silvic Te3cuci; 

4. DJ 242D între Băneasa ( intersecţia cu DJ 242B ) – Suceveni – Rogojeni 
(până la şcoală) şi anume între poziţiile km. 0+000 ÷ 21+000, există un număr 
total de 230 bucăţi arbori având un volum total brut de 227 mc, conform 
Actului de punere in valoare nr. 3091/30.05.2018, eliberat de Ocolul Silvic 
Galaţi; 

5. DJ 255 între DN 25 - Pechea – Cuca - Fârţăneşti (intersecţia cu DJ 242) – 
Măstăcani - DN 26 şi anume între poziţiile km. 16+845 ÷ 53+700, există un 
număr total de 176 bucăţi arbori având un volum total brut de 225 mc. Astfel 
între DN 25 şi Izvoarele există un număr de 11 bucăţi arbori, având un volum 
brut de 49 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 1332122/30.05.2018 
eliberat de Ocolul Silvic Hanu Conachi, iar între Pechea şi Măstăcani există un 
număr de 165 bucăţi arbori, având un volum brut de 176 mc, conform Actului 
de punere în valoare nr. 3092/06.06.2018, eliberat de Ocolul Silvic Galaţi; 

6. DJ 251A între Corod – Blânzi – Nicopole – Drăguşeni (DN 24D) şi anume între 
poziţiile km. 10+000 ÷ 32+000, există un număr total de 47 bucăţi arbori având 
un volum total brut de 133 mc. Astfel între Corod şi Blânzi există un număr de 
20 bucăţi arbori, având un volum brut de 52 mc, conform Actului de punere în 
valoare nr. 78/31.05.2018 eliberat de Ocolul Silvic Hanu Conachi, iar între 
Blânzi şi Drăguşeni există un număr de 27 bucăţi arbori, având un volum brut 



de 81 mc, conform Act de punere in valoare nr. 6089/15.05.2018, eliberat de 
Ocolul Silvic Griviţa; 

7. DJ 242B între ieşire Bereşti – intrare Tg. Bujor şi anume între poziţiile km. 
23+000 ÷ 43+200, există un număr total de 160 bucăţi arbori cu un volum total 
brut de 486 mc. Astfel între Târgu Bujor şi Balinteşti există un număr de 82 
bucăţi arbori, având un volum brut de 243 mc, conform Actului de punere în 
valoare nr. 3090/30.05.2018 eliberat de Ocolul Silvic Galaţi, iar între Balinteşti 
şi Bereşti, există un număr de 78 bucăţi arbori, având un volum brut de 243 
mc, conform Actului de punere în valoare nr. 6090/07.06.2018, eliberate de 
Ocolul Silvic Griviţa; 

8. DJ 254 între Iveşti (intersecţie DN 25) – Costache Negri (intersecţie DJ 251 la 
staţia Peco) şi anume între poziţiile km. 0+000 ÷ 18+000, există un număr total 
de 95 bucăţi arbori având un volum total brut de 233 mc, conform Actului de 
punere in valoare nr. 1332115/06.06.2018, eliberat de Ocolul Silvic Hanu 
Conachi. 

Exploatarea arborilor se va face în funcţie de necesităţile de tăiere a acestora, la 
solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi şi numai după marcarea prealabilă cu ciocanul de 
marcaj a acestora, de către organele silvice abilitate, în baza actelor de punere în valoare 

și a autorizațiilor de exploatare eliberate de Direcţia Silvică Galaţi. 
 

Prețul de pornire al licitației deschise este de 50 lei/mc, rezultat ca diferență între 

valoarea de achiziție a lemnului și valoarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase pe 

picior, scoasă la licitație. 
 
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, 
hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică a unei unităţi administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn 
fasonat", se ia, după caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2), de către consiliul local 
al acesteia. 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 715/2017, preţul de pornire 
la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a 
statului se aprobă de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), iar pentru masa lemnoasă din 
fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de 
consiliul local al acesteia. Preţul de pornire se exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA. 

În temeiul art. 12, lit. b) vânzarea masei lemnoase şi a lemnului fasonat se 
realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul licitaţie în plic 

închis, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 715/2017 și a legislației în vigoare, conform 

cerințelor din caietul de sarcini (anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre). 
 
Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare prevede următoarele: 
 
- art. 62: - alin (1): exploatarea masei lemnoase se face după obţinerea autorizaţiei 

de exploatare şi predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice şi în conformitate cu 
instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi 
transport ale materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură. În zonele de deal şi de munte se dă prioritate 
tehnologiilor bazate pe funiculare; 

- alin. (2): exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestaţi 
de către comisia de atestare, care funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi 
profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel naţional; 

file:///C:/Users/VeronicaC/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp134146/00172257.htm


- art. 63: - alin. (1): arborii destinaţi tăierii se inventariază şi, după caz, în funcţie de 
natura tăierii, se marchează cu dispozitive speciale de marcat de către personalul silvic 
împuternicit, în conformitate cu normele tehnice. 

 
Solicităm, în acest sens, raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1, buget–finanţe, strategii, 
studii şi prognozã economico-socialã, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare 

urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice și  al 
Comisiei de specialitate nr. 5, comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobarea şedinţei în plen a Consiliului 
Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   SLMSCUP,                                                                                                                                                                                                        Şef SLMSCUP, 
Marilena Samoilă/1 ex./08.11.2018                                                                                                                                             Paula Elena Simion 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.              /___________ 

 
    RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă 

pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe 

aliniamentul drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean Galați 

Prin expunerea de motive, iniţiatorul, domnul Fotea Costel, preşedintele Consiliului 

Județean Galați, propune un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea 

vânzării, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 

lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe aliniamentul drumurilor județene, aflate 

în administrarea Consiliului Județean Galați. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt –  
Ca urmare a expirării la data de 31.12.2017 a Contractului de vânzare – cumpărare  

nr. 8906/29.10.2014, încheiat între Consiliul Județean Galați și S.C. NEVDIN SRL Galați și 
în vederea continuării acțiunii de tăiere a arborilor degradați și uscați de pe aliniamentul 

drumurilor județene din județul Galați care pun în pericol vieți omenești și afectează 

siguranța rutieră, este necesară demararea procedurii de achiziție pentru încheierea unui 
nou contract. 

 Necesitatea derulării unei noi proceduri o reprezintă creșterea volumului de masă 

lemnoasă ce urmează a fi tăiată, precum și ca urmare a demarării lucrărilor de realibiltare 

și modernizare a infrastructurii de transport regional prin POR pe DJ 251, DJ 252 și DJ 
242, prin SUERD pe DJ 251, prin O.G. nr. 28 pe DJ 242B, care vor necesita lucrări de 
asigurare a gabaritelor minime admise pentru drumurile proiectate. 
 Contractul pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 
lemnoase provenite din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate 

în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, se va încheia cu respectarea cerințelor din 

Caietul de sarcini și în conformitate cu Actele de punere în valoare emise de Direcția 

Silvică Galați, emise în baza Contractului de prestări servicii silvice nr. 29068/2017. 

 Exploatarea arborilor se va face în funcție de necesitățile de tăiere a acestora, la 

solicitarea Consiliului Județean Galați, numai după marcarea prealabilă a acestora de 

către organele silvice abilitate, în baza actelor de punere în valoare și a autorizațiilor de 

exploatare eliberate de Direcția Silvică Galați. 
 

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susținut de dispozițiile 
art. 4 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, potrivit cărora hotărârea privind modul 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi 
administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", se ia, după 
caz, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2), de către consiliul local al acesteia. 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 715/2017, preţul de pornire 
la licitaţie/negociere pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a 
statului se aprobă de entităţile prevăzute la art. 10 alin. (1), iar pentru masa lemnoasă din 
fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se aprobă de 
consiliul local al acesteia. Preţul de pornire se exprimă în lei/mc volum brut, fără TVA. 

În temeiul art. 12, lit. b) vânzarea masei lemnoase şi a lemnului fasonat se 
realizează de către organizatori prin licitaţie publică, cu preselecţie, de tipul licitaţie în plic 



 

închis, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 715/2017 și a legislației în vigoare, conform 

cerințelor din caietul de sarcini (anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre). 
 

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare prevede următoarele: 

 
- art. 62: - alin (1): exploatarea masei lemnoase se face după obţinerea autorizaţiei 

de exploatare şi predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice şi în conformitate cu 
instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi 
transport ale materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
centrale care răspunde de silvicultură. În zonele de deal şi de munte se dă prioritate 
tehnologiilor bazate pe funiculare; 

- alin. (2): exploatarea masei lemnoase se face doar de operatori economici atestaţi 
de către comisia de atestare, care funcţionează în cadrul asociaţiei patronale şi 
profesionale din domeniul forestier recunoscută la nivel naţional; 

- art. 63: - alin. (1): arborii destinaţi tăierii se inventariază şi, după caz, în funcţie de 
natura tăierii, se marchează cu dispozitive speciale de marcat de către personalul silvic 
împuternicit, în conformitate cu normele tehnice; 
 
  

Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de art. 91 alin. 
(1) lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.    
  
 Prezentul raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 54 

lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați. 
În concluzie,  proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate și poate fi 

supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
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