Anexa nr. 6
la modelul – conținutul – cadru al caietului de sarcini
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de către
unitățile
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
Formularele de înscriere la licitatia electronică
1. Cerere de înscriere la licitație – Formular nr. 2
2. Documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul
registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de
înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie certificată
3. Certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de
oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert,
sau informaţii extinse despre acesta, cu cel mult 30 de zile
calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie certificată
4. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului
operatorului economic, potrivit modelului din Formularul 3 (în original)
5. Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al
operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi,
cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar
recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul
operatorilor economici străini, în copie certificată.

ATENTIE !!!
• Transmiterea documentelor pentru participare la licitatie se face DOAR
prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică
calificată sau sigiliu electronic calificat.
• Cererea de înscriere la licitaţia electronică trebuie să conţină în mod
obligatoriu identitatea electronică a operatorului economic (adresa de email validă a operatorului)

Operator economic/Grup de operatori economici
______________________________________

Formular 2

Nr.__________________

CERERE
de înscriere la licitaţie
Operatorul
economic
/
grupul
de
operatori
_______________________________________________________________
cu sediul în __________________ , judeţul __________________., str.
__________________
nr.
_____.,
bl.
____et.
___sc____.,
ap.
__________________. ., cod poştal ______ telefon fix __________________.,
mobil __________________ fax __________________
cont virament __________________ deschis la __________________ sucursala __________________ înregistrat la oficiul registrului comerţului cu
nr. __________________ cod unic de înregistrare __________________
reprezentat
legal
prin
__________________
în
calitate
de
__________________ solicit înscrierea la licitaţia organizată de Directia Silvica
Suceava în data de __________________ pentru achiziționarea de masă
lemnoasă pe picior.
Împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu organizatorul licitației
________________________________
pe
dl/dna
____________________________legitimat(ă) cu ______________________.
Identitatea electronică (adresa de e-mail) ____________________________
Direcția Silvică SUCEAVA, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura
datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate și prelucrate în condițiile
legii.
Completarea datelor de către semnatar pe acest formular constituie consimțământul
explicit pentru a prelucra în continuare aceste date.

Data
__________________

Semnatura
___________________

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică 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 3
Operator economic/grupul de operatori economici
___________________________________
DECLARAŢIE
pentru înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă din data de _____________
Subsemnatul,___________________________________, CNP ________________________, cu
domiciliul în ________________________________, reprezentant legal al operatorului economic/grupului
de operatori economici __________________________________, având CUI _______________, declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la preselecţia din data de
_______________pentru licitaţia publică de vânzare masă lemnoasă organizată de DIRECTIA SILVICĂ
SUCEAVA, operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint îndeplineşte condiţiile
prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică şi îmi
asum şi semnez următoarele declaraţii:
1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. a) din Regulamentul de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
715/2017, cu modificările şi completările ulterioare
Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii restante
faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" şi Regia Autonomă
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - sau faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz.
2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. b) din Regulamentul de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
715/2017, cu modificările şi completările ulterioare
Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:
□ nu este membru al niciunui grup de operatori economici;
□ este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal:_____________________
(Se bifează opţiunea corespunzătoare)
3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5 1) lit. d) din Regulamentul de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
715/2017, cu modificările şi completările ulterioare*
*
Se
indică
denumirea
entităţii.
a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la
certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi.
b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări
servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de _____________mc, dar care până în
prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere,
după cum urmează:
b1) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic de stat înfiinţat de
Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" ________volumul de __________ mc;
b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică _______________, volumul de
_______________mc.
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4. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. e) şi art. 8 alin. (2) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare**
** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat.
Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul
_______________, a achiziţionat/procesat următoarele volume:
Nr.
Specia Sortimentul din SUMAL
crt.

Volum achiziţionat
- mc -

Volum procesat
- mc -

5. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. c) şi art. 7 alin. (1) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare**
** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat.
Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint,
la data prezentei declaraţii, are următoarea situaţie privind achiziţia şi prelucrarea lemnului rotund fasonat
la drum auto din produse principale şi accidentale I provenite din fond forestier proprietate publică:
a) capacitatea proprie de procesare este de . . . . . . . . . . mc/an;
b) volumul achiziţionat până la data emiterii declaraţiei este de . . . . . . . . . . mc;
c) volumul procesat până la data emiterii declaraţiei este de . . . . . . . . . . mc;
d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x100] . . . . . . . . . . %.
Data completării:______________

Semnătura și ștampilă:
___________________________

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică 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.
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CENTRALIZATOR DOCUMENTE PENTRU LICITATIE
1.
2.

Cerere de înscriere la licitație – Formular nr. 2

Documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau,
după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în
copie certificată
3. Certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului
comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, cu
cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie certificată
4. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit
modelului din Formularul 3 (în original)
5. Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic,
valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau
documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul
operatorilor economici străini

OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele operatorului)

ÎMPUTERNICIRE
pentru SEMNAREA ELECTRONICĂ a documentaţiei

Subsemnatul .................................................................... în calitate de
reprezentant legal al operatorului economic/grupului de operatori economici
............................................................. certific faptul că domnul/ doamna
…………………………..............…… având calitatea de ………………….………….....
este împuternicit/ împuternicită pentru a semna şi/sau transmite ELECTRONIC
documentaţia depusă în vederea participării la licitaţia masa lemnoasa pe picior
organizată de Directia Silvică Silvica Suceava la data ___________________.

Data completării : .........................

OPERATOR ECONOMIC,
.............................................................
Nume, prenume, funcţia
(semnătură autorizată, stampilă)
L.S.

