ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÎNGĂRAŢI

PROIECT
Nr.2

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea exploatãrii și valorificãrii prin licitație publică
a unor cantități de material lemnos
Consiliul local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ;
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de
inițiator, înregistrat cu nr. 912 din 30.01.2018, din care reiese necesitatea aprobării exploatãrii și
valorificãrii prin licitație publică a unor cantități de material lemnos calitate conferită de prevederile
art.33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,
coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr, 215/2001, legea administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere :
APV 353/15.12.2017 (1289519-NT-207), APV 354/15.12.2017(1289247-NT-207) și APV
355/15.12.2017(1288197-NT-207) a Direcției Silvice Neamț - Ocolul Silvic Brateș;
Referatul de specialitate al viceprimarului comunei, domnul Mancaș Ioan-Petronel;
prevederile art. 19 şi art. 59 din Legea nr. . 46/2008 privind Codul Silvic, cu modificările şi
completările ulterioare;
prevederile art. 4 alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestiei proprietate publică, care stipulează că ,, 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”;
prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, care stipulează că ,, Volumul de
masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în
baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.”;
prevederile art.44 din din Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică
avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
Luând în considerare prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(2) şi art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Aprobä exploatarea și valorificarea prin licitatie publicä a urmätoarelor cantitäti de material lemnos,
conform tabelului de mai jos:
Nr.
Crt/Grupaj
Grupaj

Partida
Nr.
0354
0353
0355

U.P.
ISLAZ
BOTOSANU
ISLAZ
MALAISTE
IX

u.a.

4

Volum
brut m.c.
218

Preț pornire
lei / m.c

Pas licitație
-lei-

208

128

6

74

Art.2 Aprobä preturile de pornire la licitatie ( lei/m.c.) înscrise în tabelul prevăzut la art.1, preturi ce au fost
stabilite în baza pretului de referintä comunicat de cätre Ocolul Silvic BRATES conform Deciziei
Directorului General al RNP – Romsilva prin care sunt stabilite preţurile medii pe judeţul Neamț.
Art.3. Aproba caietul de sarcini conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Pîngărați.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Pîngăraţi, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Pîngăraţi şi prefectului judeţului Neamţ,compartimentului financiarcontabil, impozite și taxe, Ocolului Silvic Brateș şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei com. Pîngăraţi, precum şi pe pagina de internet www.pangarati.ro

Iniţiator,
Primar, Petru LUNGU-BORDEA

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar

APROBAT
PRIMAR
Petru LUNGU-BORDEA
Comuna Pîngărați

Nr. 912 din 30.01.2018

Referat de specialitate
privind aprobarea exploatãrii și valorificãrii prin licitație publică
a unor cantități de material lemnos

Subsemnatul Mancas Ioan-Petronel,viceprimar al Comunei Pangarati, vä aduc la
cunostiinta urmatoarele :
Studiind actele de punere în valoare (APV) a masei lemnoase constituite în pädurile care
apartin Primariei Pangarati, transmise de OCOLUL SILVIC BRATES, cu nr. 353,354,355 din
15.12.2017
Luând în considerare cantitatea de lemn ce poate fi recoltatä si valorificatä din Partizile /
Grupajele de Partizi mai jos specificate:
Nr.
Crt/Grupaj

Partida
Nr.

U.P.

Grupaj

0354

ISLAZ
BOTOSANU
ISLAZ
MALAISTE
IX

0353
0355

u.a.

Volum
brut

Preț
pornire
lei / m.c

Pas
licitație
-lei-

128

6

218
208
4

74

Tinând seama de oportunitatea aducerii unui aport financiar bugetului local,
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 de aprobare a Codului Silvic asa cum a fost
modificat prin Legea nr. 133/2015 precum O.U.G. nr. 139/2005 privind administrarea pädurilor
din România și Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publicä, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, s-a intocmit caietul de sarcini, ce trebuie
aprobat de consiliul local in sedinta.
Fatä de cele prezentate mai sus propun să inițiați un proiect de hotărâre privind
aprobarea exploatãrii și valorificãrii prin licitație publică a unor cantități de material lemnos

VICEPRIMAR,
Ioan-Petronel MANCAȘ

Comuna Pîngărați

Nr. 912 din 30.01.2018

Referat de aprobare

La proiectul de hotărâre privind aprobarea exploatãrii și valorificãrii prin licitație publică
a unor cantități de material lemnos

Având în vedere referatul nr. 912 din 30.01.2018, întocmit de dl. Mancas Ioan-Petronel,
viceprimar, prin care se propune aprobarea exploatãrii și valorificãrii prin licitație publică a
unor cantități de material lemnos, în conformitate cu prevedertile Legii nr. 215 / 2001 am inițiat
un proiect de hotărâre pe care-l supun spre aprobare plenului consiliului local .

Primar,
Lungu-Bordea Petru

PRIMARIA PANGARATI
CAIET DE SARCINI

1. IN CONTRACTUL CADRU URMĂTORII TERMENI VOR FI INTERPRETAŢI ASTFEL:
1.1. Contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între
pioprietar în calitate de vanzator de masă lemnoasă pe picior şi un operator economic/grup de
operatori economici în calitate de cumpărător.
1.2. Vânzător — deţinătorul / administratorul legal al fondului forestier proprietate publică, care
realizează operaţiunea de vânzare a masei lemnoase care se recoltează/recoltată din acest fond, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare
1.3. Cumpărător - parte contractantă, astfel cum este denumita în contract
1.4. Preţul contractului — preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract.
1.5. Evaluarea masei lemnoase pe picior — activitate tehnico-economică şi organizatorică prin
care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ şi valoric produsele lemnoase destinate
exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare.
1.6. Masă lemnoasă pe picior — volumul brut (volumul fusului, crăcilor şi cojii) al arborilor puşi
in valoare, inclus în actele de punere în valoare.
1.7. Recepţia masei lemnoase pe picior - activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezenţa
vânzătorului, verifică prevederile actului de punere în valoare.
1.8. Exploatarea masei lemnoase - ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi economic care are
ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obţinută din păduri, prin aplicarea de
tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.
1.9. Eşalonarea tăierilor - programarea intervalelor de timp, pe perioada desfăşurării contractului,
în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.
1.10. Postaţă - porţiune de arboret delimitată în procesul de inventariere integrală a arboretelor, în
scopul unei bune organizări a muncii.
1.11. Reprimirea parchetului — acţiunea de verificare, evaluare şi consemnare a stării vegetaţiei
forestiere şi a solului din suprafaţa parchetului la terminarea exploatării masei lemnoase, efectuată
în scopul preluării suprafeţei parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal.
1.12. Prejudiciu - vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare sau a
seminţişului utilizabil.
1.13. Accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere — să fie circulabile cu
mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe reţeaua din aval, de la drumul public
până la km 0 şi pe întreg parcursul drumului până la staţia finală (parchet).
1.14. Forţa majoră - prin forţă majoră se înţelege un eveniment exterior, imprevizibil si de
neînlăturat cum ar fi. staie 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.
1.15. Zi - zi calendaristică
1.16. Lună - lună calendaristică
1.17. Parchet de exploatare - suprafaţa de pădure în care se fac recoltări legale de masă lemnoasă

1.18. Stoc pe picior -volumul arborilor pe picior dintr-o partidă, destinaţi tăierii şi nedoborâţi;
1.19. Stoc în faze pe suprafaţa parchetului - volumul arborilor doborâţi şi aflaţi în diferite faze
tehnologice pe suprafaţa parchetului, exclusiv volumul lemnului din platforma primară;
1.20. Stoc în platforma primară - volumul lemnului din platforma primară;
1.21. Masă lemnoasă recoltată - diferenţa dintre volumul înscris în actul de punere în valoare şi
stocul pe picior
2. REGLEMENTĂRI ŞI INSTRUCŢIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ
CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR
2.1. Masa lemnoasă pe picior furnizata in baza contractului si prezentata de către vânzător in fisa
tehnico - economica este cuantificată prin aplicarea procedeelor de evaluare bazate pe
determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase
destinată exploatării aprobate prin Ordinul nr. 1651 /2000.
2.2. Recepţia masei lemnoase pe picior furnizată in baza contractului se face conform “Normelor
tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatării” aprobate prin Ordinul nr.
1651/2000.
2.3. Vanzarea se face cu respectarea prevederilor “Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica,” aprobat prin HG nr. 715 / 2017.
2.4. Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizată in baza contractului se
efectuează in conformitate cu “Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si perioadele de
colectare, scoatere si transport al materialului lemnos” aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540 / 2011
cu modificările si completările ulterioare si ale precizărilor înaintate.
2.5. Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizată in baza contractului se efectuează in
conformitate cu “Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere
si transport al materialului lemnos” aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540 / 2011 cu modificările si
completările ulterioare.
2.6. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor “Normelor referitoare
la provenienţa, circulaţia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de
depozitare a materialelor lemnoase si al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor
măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995 / 2010 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 20 octombrie de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă
lemn şi produse din lemn” aprobate prin H.G. 470/2014 cu modificările si completările ulterioare
si legii 171 / 2010 cu modificările ulterioare.
2.7. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecţia mediului - OUG
nr. 195/ 22.12.2005 cu modificările ulterioare, a normelor privind securitatea si protecţia muncii Legea nr.319 /14.07.2006 cu modificările ulterioare, a normelor generale de aparare înpotriva
incendiilor aprobate prin Ordinul nr. 163/28.02.2007 cu modificările ulterioare si Lg. 307/2006 cu
modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative prevăzute în legislaţia în vigoare pe
perioada derulării contractului.
2.8. In zonele cunoscute ca locuri in care au avut loc lupte in ultimul război mondial,
cumpărătorul îşi asumă posibilitatea apariţiei unor defecte ascunse datorate acestor evenimente
care nu au putut fi observate la punerea in valoare, fără ca aceste defecte să fie imputate in vreun
fel vânzătorului.

3. REGULI SILVICE PRIVIND EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE
3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după încheierea contractului de exploatare a
masei lemnoase, constituirea cauţiunii, iar dacă este cazul a garanţiei de bună execuţie a lucrărilor
de exploatare, conform regulamentului de valorificare a masei lemnoase şi a contractului, în
vigoare, prin virarea contravalorii acesteia in contul bancar al subunităţii, purtător de dobânda, pe
raza căreia se află partida/partizile contractate, emiterea autorizaţiei de exploatare şi predarea pe
bază de proces - verbal de predare-primire, întocmit între şeful ocolului silvic sau reprezentantul
împuternicit al acestuia, in prezenţa pădurarului titular de canton şi titularul autorizaţiei ori către
reprezentantul împuternicit al acestuia.
3.2. Predarea masei lemnoase şi a suprafeţei parchetului se va face având la bază prevederile
autorizaţiei de exploatare, actului de punere în valoare şi luând în considerare documentaţia depusă
de beneficiar privind tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum şi
amplasarea căilor de scos-apropiat şi a instalaţiilor aferente care se aprobă de emitentul autorizaţiei
de exploatare.
3.3. Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizaţie de exploatare,
proces verbal de predare - primire spre exploatare, precum şi înainte sau după termenele prevăzute
în aceste documente.
3.4. Autorizaţia de exploatare se va emite de către ocolul silvic şi se va ridica de către delegatul
împuternicit al cumpărătorului, la termenul prevăzut în contract sau cu cel mult 30 zile inainte de
termenul de începere a exploatării, in vederea pregătirii parchetului numai pentru:
a) amenajarea instalaţiilor de scos-apropiat;
b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor şi
bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor şi altele asemenea;
c) executarea lucrărilor de organizare a şantierului de exploatare, respectiv: amenajarea
adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanţi şi altele asemenea.
3.5. Procesul verbal de predare-primire a parchetului, va respecta modelul din anexa 4 la
“Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere si transport al
materialului lemnos” aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540 / 2011 cu modificările şi completările
ulterioare. In cazul în care pe suprafaţa parchetului contractat există şi arbori marcaţi anterior
(partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării
parchetului se vor atenţiona maiştrii de parchet şi muncitorii asupra prezenţei acestor arbori,
menţionându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor de marcat şi vopseaua cu care
aceştia au fost marcaţi. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor
preda arborii de limită pe specii şi diametre.
3.6. In vederea protejării regenerărilor naturale, a arborilor nemarcaţi, a evitării degradării solului,
valorificării integrale a masei lemnoase, beneficiarul este obligat să respecte următoarele reguli
silvice:
3.6.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postaţe delimitate în teren de către delegatul
ocolului silvic şi beneficiar, sau pe u.a.- uri în cazul partizilor cu mai multe parcele;
3.6.2. Doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială,
pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori
rupturi de arbori nemarcaţi. Pe pante cu înclinare mai mare de 10°, dobarârea se face cu vârful in
amonte sau pe curba de nivel, fără a se deprecia masa lemnoasă;
3.6.3. Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al

materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetaţie şi respectiv 30
de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curăţirea de resturi de exploatare concomitent
cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciabile;
3.6.4. Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălţimea cioatelor în partea din amonte să
nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acestora, iar la arbori mai groşi de 30 cm să nu
depăşească 10 cm;
3.6.5. Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate în teren
cu var sau vopsea cu ocazia predării parchetului, cu respectarea strictă a tehnologiei de exploatare
aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor, a culoarelor de funicular si respectiv
platformelor primare;
3.6.6. Colectarea materialului lemnos cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este
interzisă pentru a se preveni degradarea traseelor;
3.6.7. în arboretele de răşinoase se cojesc cioatele în întregime la molid şi pin, iar la brad şi
celelalte specii de răşinoase se curelează;
3.6.8. în perioada Ol.IV. - 01.X. este interzisă menţinerea în pădure, peste 30 zile, a lemnului de
răşinoase necojit şi/sau netratat. în cazul exploatării masei lemnoase de răşinoase, când există
pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea scrisa a ocolului;
3.6.9. Arborii nemarcaţi de pe limita căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva
vătămărilor, prin aplicarea de lungoane, ţăruşi, manşoane, etc;
3.6.10. Exploatarea masei lemnoase se face astfel încât să se evite degradarea solului;
3.6.11. Târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisă;
3.6.12. Tăierea arborilor nemarcaţi este interzisă;
3.6.13. La tăierile cu restricţii colectarea lemnului se face în afara porţiunilor cu seminţiş; scosul
lemnului se face prin târâre, când solul este acoperit cu zăpadă, şi prin semitârâre sau suspendare,
în lipsa stratului de zăpadă sau daca solul nu este inghetat;
3.6.14. Depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse
viiturilor este interzisă;
3.7. La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, sau in cazul partizilor cu
restricţii la exploatare, care sunt eşalonate in doua perioade (inainte si după perioada de restricţii la
exploatare), la sfârşitul primei perioade de eşalonare, respectiv la începerea sezonului de vegetaţie,
este obligatorie scoaterea întregului volum de masă lemnoasă comerciabil aferent actului de punere
în valoare, sau aferent suprafeţei predate şi exploatate cât şi strângerea resturilor de exploatare
nevaloriiîcabile (crăci şi vârfuri cu diametrul sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregăios) după
următoarele reguli:
...............
3.7.1. La tăierile rase în arboretele de răşinoase, în substituiri-refaceri, în tăieri de transformare a
păşunilor împădurite, precum şi la toate tăierile fără restricţie urmate de regenerare artificială,
resturile rămase în parchet se strâng în şiruri (martoane) cu o lăţime maximă de 1,0-1,20 m,
întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanţa între şiruri pe
curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop şi salcie, urmate de pregătirea integrală a
terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;
3.7.2. La tăierile de produse principale cu restricţii şi la cele de produse accidentale, cu regenerare
naturală declanşată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte în afara ochiurilor
sau zonelor cu seminţiş natural, fără a ocupa suprafeţe mari - cel mult 10% din suprafaţa
parchetului;
3.7.3. In parchetele şi suprafeţele afectate de produse accidentale amplasate în pădurile din zonele

turistice şi de agrement, în cele cu rol de protecţie din jurul oraşelor şi staţiunilor balneoclimaterice
sau în cele situate lângă drumuri naţionale şi judeţene, resturile de exploatare se strâng în grămezi,
în afara potecilor şi cărărilor de interes turistic, a văilor şi pâraielor din interiorul parchetului;
3.7.4. La tăierile fără restricţie care nu sunt urmate de regenerări artificiale resturile se lasă pe
teren
nestrânse;
'
3.7.5. In cazuri de forţă majoră - inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente titularii autorizaţiilor de exploatare pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut
iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor. Prelungirea duratei înscrise iniţial în
autorizaţie se face cu o perioadă egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative
determinate de forţa majoră, cu încadrarea în perioadele şi termenele de exploatare prevăzute în
anexa nr. 3 ia
Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere si transport al
materialului lemnos” aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540 / 2011 cu modificările şi completările
ulterioare. Pentru obţinerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de calamităţi
naturale, solicitantul va întocmi şi va prezenta actele doveditoare, verificate şi însuşite de emitentul
autorizaţiei, în cel mult 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. La încetarea forţei majore se
va încheia un proces-verbal constatator. în cazul în care la verificare ţie teren se constată că
reprimirea parchetului nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de
instrucţiuni, se încheie un act de constatare conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la
“Instrucţiunile privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere si transport al
materialului lemnos” aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540 / 2011 cu modificările şi completările
ulterioare, in care se precizează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut
în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu
luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi a
termenelor de exploatare.
3.8. Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori
întregi. 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 soiului, a arborilor şi seminţişului.
3.9. Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate
măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior
şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat.
3.10. La tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia. Tăierea
arborilor se realizează de la suprafaţa solului, pieziş şi neted.
3.11. 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.
3.12. La tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor,
tăierea rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create.
3.13. 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.
3.14. La tăierile definitive, cu regenerare naturala asigurata, se taie şi se valorifică si semintisurile
neutilizabile prevăzute in actele de punere in valoare, evitandu-se vatamarea grupelor de semintis
utilizabil;
3.15. Exploatarea parchetului începe cu doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi a iescarilor;

3.16. Se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi.
3.17. Dacă prin procesul de exploatare sunt distruşi ori vătămaţi arborii care nu erau destinaţi
exploatării, titularul autorizaţiei sesizează ocolul silvic pentru constatare; constatarea, inventarierea
şi marcarea arborilor prejudiciaţi se poate face şi fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente
de exploatare, volumul arborilor prejudiciaţi adugandu-se la volumul actului de punere în valoare,
respectiv a celui contractat. Dacă se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării
aflaţi pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică reglementările legale privind tăieriÎe fără
drept. Volumul arborilor prejudiciaţi se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru
fiecare arbore în parte. Arborii prejudiciaţi se exploatează numai după marcarea acestora cu
dispozitivul special de marcat. 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 volumului arborilor prejudiciaţi
cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare şi cu valoarea factorului
"k" pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 5 la Ordinul 1540
din 03.06.2011 cu modificările şi completările ulterioare. Valoarea totală rezultată din exploatarea
lemnului provenit din arborii prejudiciaţi la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de
la titularul autorizaţiei de exploatare, dacă acesta este şi cumpărătorul masei lemnoase; în cazul în
care cumpărătorul exploatează masa lemnoasă în baza uni contract de prestări de servicii, acesta va
plăti valoarea lemnului, iar prestatorul va plăti valoarea prejudiciului. Prejudiciile de exploatare
constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare şi
regenerare a pădurilor, în condiţiile legii. Volumul total al arborilor prejudiciaţi va fi înscris în
amenajamentele silvice la rubrica "lucrări executate" şi va fi evidenţiat distinct în evidenţele
financiar contabile ale ocolului silvic.
3.18. Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor şi văilor pe care se
transportă lemnul pentru parchetul respectiv.
3.19. Lemnul subţire se exploatează concomitent cu cel gros.
3.20. Depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor sau în locuri expuse viiturilor
este interzisă.
3.21. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării
parchetului, normele de protecţia muncii în exploatări forestiere, pe toata suprafaţa parchetului
predat in condiţiile prevăzute în contract si pe toata perioada cuprinsa intre data predării
parchetului, in vederea inceperii lucrărilor de exploatare sau de pregătire a parchetului si data
reprimirii efective a acestuia, iar in cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii
autorizaţiilor de exploatare sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii şi
personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei de exploatare.
3.22. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase in parchetele aflate în curs de
exploataie aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau
în locuri faiă seminţiş. Dacă nu există posibilitatea evitării suprafeţelor cu seminţiş, seminţişul
acoperit cu resturi de exploatare şi crăci se include în procentul maxim admis conform
instrucţiunilor.
3.23. Se interzice lăsarea în parchete la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie,
de arbori marcaţi şi netăiaţi, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, răspândit pe suprafaţa
paicheteloi şi a suprafeţeloi afectate de produse accidentale, de-a lungul văilor sau drumurilor pe
care a fost transportat lemnul.

4. DOTAREA CU INSTALAŢII DE TRANSPORT ŞI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI
4.1. Stabilirea necesaiului de instalaţii (drumuri, funiculare, căi de acces, etc) şi amplasarea lor în
teren, se face de comun acord între cumpărător şi ocolul silvic, ţinându-se seama de posibilitatea
de exploatare a lemnului, precum şi de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de
biodiversitate identificate şi de interesele generale de gospodărire a pădurii ( executarea tăierilor de
îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, etc); la predarea parchetului, schiţa
acestuia completată cu traseele de drum existente şi propuse, platformele pentru depozitarea
materialului lemnos, zonele periculoase, etc. va fi anexată procesului verbal de predare - primire.
4.2. După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, beneficiarul este
obligat să dezafecteze instalaţiile de scos - apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe,
grajduri, cabane, etc.), cu excepţia celor acceptate de ocol pe teren în interesul gospodăriei silvice.
4.3. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli:
4.3.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
4.3.2. Se va evita amplasarea drumurilor de versant. Aprobarea realizării drumurilor de versant se
face de şeful ocolului silvic;
4.3.3. Drumurile de scos-apropiat se realizează numai pe versanţi cu pantă de până la 25 de grade;
peste această limită scosul - apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalaţii cu cablu;
4.3.4. Se vor evita zonele mlăştinoase şi stâncăriile, precum şi alte ecosisteme fragile, identificate
ca atare şi specificate de către reprezentanţii ocolului silvic ;
4.3.5. Limitarea lăţimii drumului cu maxim 4 m ;
4.3.6. Consolidarea si stabilizarea taluzului drumului;
4.3.7. Proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (cca.12 m) încât să nu se prejudicieze
arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnlogic a lungimii trunchiurilor de arbori;
4.3.8. Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul
traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă ;
4.3.9. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheaţă, se va
prevedea instalarea de tuburi (beton, corugate, etc.) sau podeţe din trunchiuri de lemn ;
4.3.10. Se vor evita porţiunile cu seminţiş ;
4.3.11. Este interzisa folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului.
4.4. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va
face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizaţiei de exploatare eliberată
de ocolul silvic.
4.5. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operaţiunilor de secţionat, manipulat,
stivuit, încărcat etc. se stabileşte împreună cu titularul autorizaţiei de exploatare, mărimea acestora
fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalaţii de transport permanente şi de
maximum 1.000 mp în cazurile în care nu sunt instalaţii de transport permanente. Aceste suprafeţe
se cuprind în autorizaţia de exploatare şi în procesul-verbal de predare-primire şi se reprimesc în
cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului. Depăşirea termenului de 60 de zile se sancţionează
ca ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.
4.6. Drumurile de tractor şi platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat,
var, sau vopsea.
4.7. La amplasarea liniilor de funicular se vor respecta următoarele reguli :
4.7.1. In vederea înlăturării vegetaţiei forestiere de pe culoar este necesar avizul emitentului
autorizaţiei;

4.7.2. Latimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două
cărucioare (sarcina paralelă cu cablul) şi 6 m la cele cu un singur cărucior;
4.7.3. Punctele de încărcare şi de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafeţelor cu
seminţiş;
4.7.4. Arborii folosiţi pentru ancorare nu pot fi elagaţi şi vor fi protejaţi prin manşoane, iar
arborii- suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular;
4.8. Utilizarea instalaţiilor de scos-apropiat. înainte de începerea lucrărilor de exploatare
propriu-zise se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează :
4.8.1. Verificarea corespondenţei între căile de scos-apropiat existente în parchet şi procesul
tehnologic ;
4.8.2. Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranţa
transportului, cât şi pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieşirea sarcinii în afara
drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
4.8.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manşoane, ţăruşi sau alte
metode de protejare ;
4.8.4. Se vor amplasa tuburi din beton sau podeţe de lemn în punctele de traversare a cursurilor
de apă, atunci când nu există pod de gheaţă sau când acesta nu oferă suficientă rezistenţă ;
4.8.5. Se vor amplasa indicatoare de atenţionare la intersecţia cu drumurile forestiere ;
4.8.6. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în
parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucţiuni, regulile de exploatare, regulile de
protecţia muncii şi normele de prevenire şi stingere a incendiilor .
4.8.7. Traseele de funicular şi cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei
lemnoase reprezintă căi de acces interior şi nu schimbă categoria de folosinţă silvică a terenurilor
pe care se amplaseaza.
4.9. Pentru protecţia solului şi apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele
reguli de exploatare a drumului de tractor:
4.9.1. In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de
exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare corespunzătoare de funcţionare ;
4.9.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută ;
4.9.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porţiunilor cu seminţiş, pe traseele
autorizate prin procesul tehnologic aprobat şi materializate pe teren ;
4.9.4. Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu
zăpadă şi prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă sau daca solul nu este inghetat;
4.9.5. Depozitarea materialelor lemnoase şi a resturilor de exploatare se face în locuri care nu
sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor şi văile ;
4.9.6. Lungimea trunchiurilor şi catargelor transportate de tractor, nu va depăşi 12 metri;
4.9.7. Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate
măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor şi arborilor care rămân pe picior
şi numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este îngheţat în condiţiile în care nu provoacă
prejudicii asupra vegetaţiei, solului şi apelor;
4.9.8. In perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere
a apei, pentru a se evita şiroirea apei pe distanţe lungi în lungul drumului, erodarea acestora şi
transportul aluviunilor în aval;
4.9.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet şi din platformele primare, pentru a se
evita aglomerarea acestora şi a drumurilor forestiere ;

4.9.10. In situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, acestea vor fi îndepărtate
prin împrăştierea de rumeguş sau nisip care ulterior va fi adunat şi îndepărtat în locuri speciale de
depozitare ;
4.9.11. La inteisecţia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanenţă
asigurarea integrităţii şanţurilor de scurgere prin părţile laterale ale drumului forestier, prin
evacuarea apelor şi evitarea depozitării aluviunilor pe drum ;
4.9.12. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situaţia în care acestea se
colmatează cu aluviuni;
4.10. Se interzice cu desăvârşire :
4.10.1. Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic şi materializate în teren ;
4.10.2. Aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi;
4.10.3. Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
4.10.4. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitaţii abundente, precum şi atunci
când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de
exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite şi însuşite de ocolul silvic ;
4.10.5. Colectarea lemnului pe albiile pâraielor;
4.10.6. Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepţia cazurilor când se
instalează podeţe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheaţă ;
4.10.7. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede,
în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deşeuri etc.;
4.10.8. Colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului lemnos pe drum auto ;
4.10.9. Circulaţia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au
format pe drumuri ogaşe mai mari de 10 cm ;
4.10.10. Folosirea de mijloace de transport cu tonaj peste cel admis prin prevederile legislative
sau cu gabarit depăşit. Depăşirea tonajului şi gabaritului este permisă numai acolo unde portanţa
drumului permite acest lucru şi se va face numai cu aprobarea şefului de ocol. în zona parchetului
agentul economic are obligaţia să întreţină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se
predă drumul auto la starea tehnică iniţială în care era la începerea exploatării.
4.11. în cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligaţia de a
efectua remedieri pentru a-1 aduce în starea iniţială existentă la preluarea parchetului, în caz
contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite conform contractului.
4.12. La terminarea lucrărilor de exploatare :
4.12.1. Potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul
parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici, cu aspect
ordonat ; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor de masă lemnoasă resturi de exploatare,
crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în
şanţurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze ;
4.12.2. Căile de scos-apropiat folosite Ia colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează
sau repară de către agentul
economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie
nivelate şi reparate ;
4.12.3. După terminarea lucrărilor de exploatare şi transport a masei lemnoase, agentul economic
este obligat să dezafecteze instalaţiile de scos-apropiat şi construcţiile anexe (funiculare, rampe,
grajduri, cabane etc.) cu excepţia celor acceptate de ocolul silvic să rămână pe teren în interesul
gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

4.12.4. Suprafeţele aferente instalaţiilor, rampelor etc. cuprinse în autorizaţia de exploatare se
reprimesc o dată cu parchetul;
4.12.5. In cazul în care, constatarea prejudiciilor şi distrugerilor se face la reprimirea parchetului
sau beneficiarul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste
sume vor fi reţinute din garanţia constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului.
4.13. In situaţia în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului
de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. In caz contrar, contravaloarea
cheltuielilor de îemedieri sau reparaţii se va suporta de către agentul economic, aplicându-se şi
amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.
4.14. Furnizorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet şi (sau) să oprească transportul
de masă lemnoasă în situaţia în care se constată abateri de la prevederile contractului şi caietului de
sarcini.
4.15. Pentru nerespectarea documentaţiei de exploatare aprobată vânzătorul este în drept să
rezilieze contractul şi să aplice celelate reglementări legale.
4.16. In pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricţii, colectarea lemnului se face în afara
porţiunilor cu seminţiş. In asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare şi colectare,
scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau
suspendat în lipsa stratului de zăpadă.
4.17. In cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturala nu constituie prejudiciu
imputabil distrugerea sau vătămarea seminţişului ca urmare a desfăşurării normale a procesului de
exploatare în limita maximă de 8% din suprafaţa cu seminţiş, prevăzută în procesul verbal de
predare primire a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor şi de cel
mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.
4.18. Pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele admise şi pe taluzurile drumurilor de
tractor executate ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării
de masiv, retezarea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cauţiunea
depusă de titularul autorizaţiei de exploatare, pe bază de deviz.
4.19. In cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate
realiza la termenul stabilit in autorizaţie întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de
instrucţiuni, se încheie un act de constatare ( conform modelului reglementat de OM 1540/2011 cu
modificările Di completările ulterioare) in care se precizează că exploatarea poate continua după
termenul de reprimire prevăzut in autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contract, pentru
fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea
obligatorie a perioadelor de restricţie şi a termenelor prevăzute de instrucţiuni. Actul de constatare
se inscrie in autorizaţie la rubrica privind prelungirea autorizaţiei. Prevederea se aplica in cazul
tuturor parchetelor, indiferent daca termenul de reprimire iniţial, prevăzut in autorizaţie, este
inainte, la, sau după data de 31 decembrie a fiecărui an.
4.20. La data de 31 decembrie a fiecărui an, suplimentar, pentru parchetele nereprimite la aceasta
data, se va incheia, un act de constatare a volumului masei lemnoase recoltate pana la data de 31
decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului si
a altor documente din care rezulta stadiul exploatării masei lemnoase. Actul de constatare va sta la
baza intocmirii actului adiţional.

5. REGULI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PROTECŢIA MUNCII ÎN CADRUL
ACTIVITĂŢII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE
5.1. Agenţii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de exploatare, pe
lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea şi o listă cu personalul care va executa lucrările
de exploatare cu menţionarea funcţiei şi pregătirii profesionale a acestora şi documentele care
atestă instruirea acestora pe linie profesională şi pe linie de protecţia muncii;
5.2. Agenţii economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partidă în parte, în vederea
aprobării de către şeful de ocol, documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare,
tehnologia de exploatare şi respectarea condiţiilor ce se impun pe linie PSI, NTSM şi protecţia
mediului, avându- se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor şi albiilor apelor. Cu această
ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de
instalaţii de transport, amplasarea şi dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor
construcţii temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase.
5.3. Se vor stabili locurile şi modalităţile de depozitare şi evacuare a resturilor menajere, a celor
îmbibate cu produse petroliere etc.
5.4. Toate deşeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanşe, de a căror evacuare sau
depozitare în locurile permise se face răspunzător agentul economic.
5.5. Beneficiarul va respecta legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de
sănătate şi protecţia angajaţilor. Pe cât posibil, acesta va angaja forţă de muncă din zonă, cu
pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuiesc prezentate la autorizare, vor
fi şi acte doveditoare privitoare la deţinerea de către agentul economic a materialelor de protecţia
muncii. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecţie de către angajaţi.
De asemenea, agentul economic are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de
exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.
5.6. In cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea şi muncitorii sunt
atenţionaţi asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceştia sunt
obligaţi să respecte măsurile stabilite de protecţie a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi
poziţionate pe schiţa parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se
execută şi la reprimirea parchetelor.
5.7. In pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes ştiinţific şi în cele de
ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier, precum şi în arboretele destinate să producă lemn
de rezonanţă şi claviatură, în funcţie de importanţa acestora şi de modul specific de gospodărire,
ocoalele silvice pot stabili, prin autorizaţii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a
exploatării masei lemnoase; de asemenea, conform legislaţiei in vigoare privind protecţia mediului
si ariile naturale protejate, în vederea executării lucrărilor de exploatări forestiere, agentul
economic are obligaţia de a obţine autorizaţia de mediu de la autoritatea competentă, iar acolo
unde parchetul este situat in raza unei arii naturale protejate, este obligatorie obţinerea de către
agentul economic şi a avizului administratorului/custodelui respectivei arii protejate.
5.8. în cazul partizilor amplasate în raza parcurilor naţionale, parcurilor natural, sitarilor Natura
2000 sau altor tipuri de arii protejate, cumpărătorul are obligaţia sa se informeze şi să respecte
întocmai reglementările stabilite de administratorul sau custodele ariei protejate, inclusive cele
referitoare la taxele speciale, tarifele şi amenzile in vigoare.
6. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET

6.1. Cumpărătorul, ca operator economic de exploatare, are obligaţia:
6.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată
de ocol;
6.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor
ce se execută;
6.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina
cumpărătorului.
6.1.4. Titularii autorizaţiilor de exploatare, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să
amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise
principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul şi data autorizaţiei,
titularul autorizaţiei şi datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii şi termenul
de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la ’’Instrucţiunile privind termenele,
modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos” aprobate prin
Ordinul MMP nr. 1540 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare. Panoul va fi menţinut pe
toată durata lucrărilor şi va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.

7. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE
7.1. Controlul se realizează de către personalul silvic împuternicit, în prezenţa reprezentantului
împuternicit al titularului autorizaţiei de exploatare, în baza unui grafic de controale stabilit la
emiterea autorizaţiei, însuşit de titularul autorizaţiei, precum şi ori de câte ori se impune efectuarea
unui control de către personalul împuternicit, asa incat fiecare parchet sa fie controlat(ă) în mod
obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigură serviciile silvice cel puţin o dată la
un interval de 60 de zile.
7.2. Pe timpul efectuării controlului reprezentantul titularului autorizaţiei de exploatare este
obligat să prezinte autorizaţia de exploatare, procesul-verbal de predare-primire a parchetului,
documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi
transportului materialelor lemnoase, precum şi orice alte documente care dovedesc modul de
respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele care execută controlul.
7.3. In cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei de exploatare nu se prezintă la control la
data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această
acţiune se efectuează în prezenţa pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat(ă)
parchetul, in acest caz procesul-verbal de control încheiat, se transmite în termen de 3 zile
titularului autorizaţiei de exploatare.
7.4. La expirarea termenului prevăzut în autorizaţiile de exploatare, organele silvice, în prezenţa
delegaţilor unităţii beneficiarului, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând ia
reprimirea acestuia numai dacă sunt întrunite şi respectate condiţiile din prezentul caiet de sarcini.
8. CONDIŢII PRIVIND PARTICIPAREA LA LICITAŢIE A PERSOANELOR JURIDICE:
a) Dreptul de a participa la licitaţia de masă lemnoasă aparţine:
- operatorilor economici/grupului de operatori economici de exploatare şi transport tehnologic a
lemnului atestaţi pentru această activitate de către comisia interpatronală numită prin OM nr.

1330/2015.
- Participarea la preselecţie şi licitaţie obligă operatorul economic/grupul de operatori economici
la cunoaşterea şi respectarea prevederilor caietului de sarcini, a contractelor ce se vor încheia,
precum şi a altor acte normative şi reglementări privind activitatea în fond forestier de stat.
b) Locul desfăşurării licitaţiei - Primăria Pangarati,comuna Pangarati,sat Pangarati,judeţul Neamţ.
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura
conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.
Nr.

Partida

Crt./Grupaj

U.P.

u.a.

Nr.
0354
0353

Grupaj
0355

ISLAZ
BOTOSANU
ISLAZ
MALAISTE
IX

Volum Preţ pornire Pas licitaţie -leilei/m.c.
brut
218
208
128

4

6

74

Partizile/grupajele de partizi care se licitează:
Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică
certificat.
Pentru exploatarea materialului lemnos cuprins în partiizile mai sus menţionate se vor respecta
termenele si condiţiile impuse de legislaţia silvică în vigoare.
Plata masei lemnoase câştigate în urma participării Ia licitaţie se va face integral, la semnarea
contractului de vânzare- cumpărare masă lemnoasă. Nu este permisă exploatarea materialului
lemnos pentru care nu a fost efectuată plata.
Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la
termenul prevăzut în anunţul de licitaţie, 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;
c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are
datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv
faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativteritoriale, după caz, precum şi faptul că asociatul unic/niciunul din asociaţii operatorului
economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de operatori economici care are datorii
restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv faţă de

proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativteritoriale, după caz;
d) 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 de către operatorii economici care sunt atestaţi pentru activitatea
de exploatare forestieră în copie conformă cu originalul şi numai în cazul licitaţiilor/negocierilor
organizate pentru valorificarea masei lemnoase;
e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. h);
f) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii
din industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58, numai în cazul licitaţiilor organizate pentru
lemn fasonat şi numai de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, sau,
după caz, precontractul de servicii de
prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat între prestatorul de servicii şi pioducătoiul din
industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului;
s
aceste documente se prezintă în copie conformă cu originalul;
g) declaraţie prin care operatorul economic declară, pe propria răspundere, că asigură prin
capacitatea proprie procesarea a 40% din volumul achiziţionat; această declaraţie este necesară
numai pentru cumpărarea de lemn fasonat ia drum auto, provenit din fondul forestier proprietate
publică, din produse principale sau produse accidentale I;
h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic plivind
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; acest document se va prezenta numai de către operatorii economici care
participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase;
i) declaraţie pe propria răspundere care să cuprindă situaţia volumului de lemn fasonat
achiziţionat/procesat anual din fiecare specie şi sortiment industrial de material lemnos,
Cererea şi documentaţia prevăzute Ia alin. (5) se pot depune la organizatorul licitaţiei
prin una dintre următoarele modalităţi:
a) direct Ia registratură, pe hârtie;
b) prin poştă/curier, pe hârtie;
^ Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la
licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba
română.
La licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier
proprietate publică pot participa operatori economici, înregistraţi într-un stat membru al UE, în
baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deţinut de aceştia sau a
altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat, şi recunoscut/ echivalat, în
condiţiile legii, de autoritatea de resort din România.
Comisia de preselecţie 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. 21 alin. (5) şi (9),
după caz, până la data stabilită în anunţ sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt
certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;
b) 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; neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru
masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din acest fond;
c) 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; neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru masa lemnoasă/lemnul
fasonat provenită/provenit din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativteritoriale în cauză;
d) nu aie certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul
preselecţiei, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocierile de
masă lemnoasă;
e) nu aie capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului de atestare şi
anexei la acesta şi declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile,
în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă;
capacitatea disponibilă pentru un an de producţie se calculează ca diferenţa dintre volumul anual
atestat şi volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare
pentru respectivul an de producţie;
f) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, î epublicată,
cu modificările şi completările ulterioare; constatarea nerealizării procentului prevăzut la art. 60
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările, se face prin act
administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul autorităţii publice
centrale care răspunde de silvicultură; această prevedere se aplică numai în cazul operatorilor
economici care solicită înscrierea la licitaţiile de lemn de lucru fasonat;
g) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; constatarea depăşirii se face prin act administrativ emis de
conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de
silvicultură competentă teritorial; în termen de 5 zile lucrătoare, structura teritorială de specialitate
a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial transmite autorităţii
publice centrale care răspunde de silvicultură actul administrativ, care are obligaţia postării pe siteul acesteia, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3);
h) nu prezintă certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a lemnului
fasonat potrivit prevederilor art. 58, în cazul operatorilor economici din industria mobilei care
solicită participarea la runda I a licitaţiilor de vânzare a lemnului de lucru fasonat, sau, după caz,
precontractul de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat între prestatorul de
servicii şi producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea de
industrializare a

, easta condiţie este numai în cazul licitaţiilor organizate de către administratorii
fondului forestier proprietate publică a statului;
i) a avut contracte reziliate în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu
organizatorul licitaţiei pentru masă lemnoasă/lemn fasonat, respectiv nu a încheiat în
ultimele 6 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului
regulament contracte pentru masă lemnoasă/lemn fasonat pentru care a fost declarat
adjudecatar;
j) la data preselecţiei are acumulate cel puţin 25 de puncte de penalizare, conform
prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.
d) Participarea la licitaţie :Operatorul economic/grupul de operatori economici
participant/participanţi Ia licitaţie trebuie să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie. în contul
organizatorului prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în
numerar Ia casieria Primăriei Pangarati, o garanţie de contractare în cuantum de 5 % din valoarea
de pornire la licitaţie, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere.
Totodată operatorul economic/grupul de operatori economici va achita si un tarif de participare la
licitaţie. Tariful de participare Ia licitaţie stabilit, în condiţiile legii, este de 100 lei pentru fiecare
partida.
Deasemenea, cumpărătorul va constitui garanţia de bună execuţie echivalentă cu 5%
din valoarea lemnului stabilită prin contract, precum si cauţiunea prevăzută de punctul 66 alin. tlt
din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de 5% din valoarea contractului.
- Preţul de pornire Ia licitaţie este exprimat în lei / mc, volum brut, fără TVA.
- Licitarea se desfăşoară pe partizi individuale sau grupaje de partizi conform listei.
- Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după trei strigări
succesive ale preşedintelui comisiei de licitaţie. Pasul de licitare este stabilit în lei/m.c. volum
brut, fără TVA, la nivelul valorii de 5% din preţul de pornire la licitaţie, rotunjit la lei.
e) Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se va putea
adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulament şi de alte
reglementări în vigoare.
f) Garanţia se poate restitui sau nu, conform prevederilor art. 25 din H.G. 715/2017.
g) termenul maxim până la care se va încheia contractul de furnizare a masei lemnoase cu
operatorul economic/ grupul de operatori economici câştigător este de maximum 10 zile
lucrătoare de la data licitaţiei/negocierii. Neîncheierea contractului de vânzare cumpărare a
masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de
sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici
adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei
de contractare aferente.
Rezilierea contractului de vânzare cumpărare a masei lemnoase adjudecate din culpa exclusivă
a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar atrage pierderea garanţiei
de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere pentru partida
al cărei contract de vânzare cumpărare a făcut obiectul rezilierii. La contractare operatorul
economic/grupul de operatori economici va prezenta în original certificatul de atestare pentru
lucrări de exploatare forestieră valabil şi cu anexa acestuia, sau documentul similar
recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor
economici/grupurilor de operatori economici străini, pentru înscrierea datelor din contract.
‘

h) Operatorii economici care îşi adjudecă sau contractează masă lemnoasă în urma licitaţiei, sunt
obligaţi să respecte cu stricteţe Codul Silvic, “Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi
epocile de recoltare a materialului lemnos din păduri”, aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540 / 2011
cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 391/10.06.2003 completat cu O.M. 1013/2003,
OUG 196/2005 - fondul de mediu cu modificările şi completările ulterioare, precum şi precizările
transmise prin adrese de RNP-Romsilva.

