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Capitolul 1. Date privind organizatorul licitației 

Cod fiscal:    RO 1590120 

Nr. O.R.C.:    J33/1109/1991 

Adresa sediului:   mun. Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava  

Telefon:    0230.522.564, 0230.217.685 

Fax:    0230.521.783 

E-mail:    office@suceava.rosilva.ro 

Web:      www.silvasv.ro 

Cont bancar 1 :   RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 

Banca 1:    B.R.D. Suceava 

 

Cont bancar 2:   RO09 RZBR 0000 0600 0048 8044  

Banca 2:    RAIFFEISEN BANK – Suceava 
 

Capitolul 2. Date privind organizarea ședinței de licitație 

• Data ședinței de licitație:   
24.08.2021 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al 

ocoalelor silvice: Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba,  

 

25.08.2021 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al 

ocoalelor silvice: Breaza, Pojorâta, Vama, Moldovita, Stulpicani, Solca, Marginea, Falcău, Brodina, 

Malini, Rașca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuți și Adâncata 
 

• Data și ora - limită pentru depunerea documentației de înscriere la licitație:13.08.2021 ora 1400 
 

Data și ora de desfășurare a ședinței de  

preselecție:                                                    16.08.2021  începând cu ora 9 

Locul ședinței de licitație: platforma de licitaţie electronică a DIRECŢIEI SILVICE SUCEAVA, 

disponibilă la adresa licitatiedssv.ro 
 

Tipul de licitație: licitaţie ELECTRONICĂ 

Capitolul 3. Informații generale 

Art. 1. Licitaţia se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică, denumit în continuare Regulament. 
Art. 2. În afara actului normativ precizat la Art. 1, este obligatorie respectarea de către părțile contractante a tuturor celorlalte 

reglementări legale referitoare la recoltarea şi valorificarea masei lemnoase, precum și 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 licitațiilor/negocierilor, în baza prezentului caiet de sarcini, se supun modificărilor care 

vor interveni în privința cadrului legislativ. 

Art. 4. Definirea termenilor utilizați: 

a) accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice 

transportului materialului lemnos din platforma primară pe întreg parcursul căii forestiere de transport; 

b) act adițional - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între  direcţia silvică în 

calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior şi un operator economic în calitate de cumpărător, care modifică 

parțial prevederi ale contractului încheiat inițial; 

c) autorizarea la exploatare şi predarea parchetului - ansamblul de activități cu caracter tehnic prin care se predă 

suprafața parchetului cu scopul pregătirii activității de exploatare a masei lemnoase respectiv amenajarea 

drumurilor de scos apropiat, amenajarea platformei primare, protecția zonelor cu semintiș, doborârea arborilor 

periculoși și alte amenajări prin care se respectă reglementările specifice în vigoare și cerințele din standardul de 

certificare a pădurilor (elaborat/acreditat de un organism de certificare cu recunoaștere internațională); dovada 

autorizării la exploatare a parchetului o constituie autorizația de exploatare; la acțiunea de predare – primire a 

parchetului beneficiarul poate solicita, în cazuri justificate, verificarea existenței în teren a numărului de arbori 

prevăzut în actul de punere în valoare; dovada predării parchetului o constituie procesul verbal de predare-primire 

a parchetului;  

d) predarea masei lemnoase spre exploatare – predarea masei lemnoase, pe postațe, conform graficului de eșalonare 

a exploatării și a plății masei lemnoase contractate; dovada predării la exploatare a masei lemnoase o constituie 

procesul verbal de predare-primire a postațelor/postaței; 

e) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între direcţia silvică în calitate 

de vânzător de masă lemnoasă pe picior şi un operator economic în calitate de cumpărător;  

f) cumpărător – adjudecatarul masei lemnoase pe picior, cu care s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei 

lemnoase; 

mailto:office@suceava.rosilva.ro
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g) datorie restantă – suma înscrisă în factura fiscală și neachitată la data scadenței, factură fiscală emisă de 

unitatea/subunitatea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, precum și de proprietarii/administratorii fondului 

forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;  

h) direcţie silvică – unitate teritorială de administraţie silvică din structura Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva;  

i) evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică şi organizatorică prin care, anticipat recoltării, 

se evaluează cantitativ și calitativ produsele lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată 

prin întocmirea actului de punere în valoare; 

j) eşalonarea tăierilor – programarea  intervalelor de timp și a cantităților, pe perioada valabilității  contractului, în 

care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate; 

k) 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; 

l) 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; 

m) luna – lună calendaristică; 

n) masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului/trunchiului, crăcilor şi cojii) al arborilor  incluși în actele 

de punere în valoare; 

o) ocol silvic – subunitate de administraţie silvică din structura direcțiilor silvice din cadrul Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva; 

p) prejudiciu – prejudicii produse prin activitatea de exploatare, respectiv degradarea solului, a drumurilor forestiere 

și a malurilor apelor, distrugerea sau vătămarea semințișului utilizabil peste limitele admise de normele tehnice, 

precum și a arborilor nedestinați exploatării;  

q) preţul contractului – preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea 

integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

r) recepţia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezenţa vânzătorului,  verifică 

prevederile actului de punere în valoare conform Normelor Tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat 

comercializării, în vigoare; 

s) 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;  

t) zi – zi calendaristică; 

 

Capitolul 4. Reguli privind organizarea și desfășurarea licitației 

4.1. Anunțarea licitației 

Art. 5. Anunţul privind organizarea licitaţiei  de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică 

a statului a fost publicat pe site-urile: www.produselepadurii.ro; www.rosilva.ro, site-ul Direcţiei Silvice Suceava 

www.silvasv.ro și afișat la sediul Direcției Silvice Suceava în data 04.08.2021 

4.2. Documentația de participare 

Art. 6. Caietul de sarcini al licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior se poate procura, la cerere, de la sediul 

organizatorului, în perioada cuprinsă între data publicării anunțului privind organizarea licitației și data limită stabilită pentru 

depunerea documentației în vederea preselecției operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiei conform datelor 

din anunt. Caietul de sarcini poate fi descărcat şi de la adresa www.silvasv.ro secţiunea „Licitatii ml picior”. 

4.3. Participanții la licitație/negociere 

Art. 7. La licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică pot 

participa operatori economici, înregistrați într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de 

exploatare forestieră valabil deținut de aceștia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat și 

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.   

4.4. Înscrierea la licitație 

Art. 8. - (1) Pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, preselecția acestora se 

organizează în data de 16.08.2021 începând cu ora 9. 

(2) Comisia de preselecţie a fost numită prin Decizia Directorului Direcției Silvice Suceava din 03.08.2021 și îşi va desfăşura 

activitatea în condiţiile în care sunt prezenți doi din cei trei, respectiv, trei din cei cinci membri ai comisiei. 

(3) Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

(4) Pentru participarea la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună,    DOAR  prin poşta electronică (la 

adresa office@suceava.rosilva.ro sau licitatiedssv@gmail.com), format pdf, semnate cu 

semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat), până la data 13.08.2021  ora 

1400, o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii sale 
electronice (adresa de e-mail validă a operatorului) conform modelului din Formularul 2 (în original), 

http://www.rosilva.ro/
http://www.silvasv.ro/
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care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care va anexa documentaţia formată din următoarele 

documente, în original sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură , de către 

reprezentantul operatorului economic:   
 

   a) 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;   

   b) certificatul constatator privind operatorul economic, 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, în copie certificată;   

   c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit modelului din Formularul 3;   

   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 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 certificată şi numai în cazul licitaţiilor/negocierilor organizate 

pentru valorificarea masei lemnoase;   
 

Documentaţia pentru licitaţie transmisă online poate fi semnată cu semnătura electronică calificată sau 

sigiliu electronic calificat şi, de o altă persoană împuternicită în acest sens de către reprezentantul 

operatorului economic, în concordanţă cu dispoziţiile Regulamentului art. 1 lit v, aprobat prin HG 

715/2017). 
 

ATENŢIE!!!! 
Completarea cererii (Formularul nr.2) şi a declaraţiei (Formularul nr. 3) şi semnarea acestora se fac de către 

reprezentantul legal al operatorului economic/grupului de operatori economici  (persoana fizică învestită 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).  

 

 Certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor prevazute la lit. a), b) şi d) de mai sus se fac de catre 

reprezentantul operatorului economic/grupului de operatori economici -asa cum este definit la Art.1 lit. v) din 

Regulament. 

 

ATENŢIE!!!! 

Adresa de mail validă a operatorului economic este imperios necesară 

pentru transmiterea datelor de autentificare (utilizator şi parolă) în 

platforma de licitaţie electronică.  

 

RECOMANDĂM operatorilor economici utilizarea unei adrese de mail 

securizate, la care are acces reprezentantul operatorului economic, care 

va participa la licitaţia electronică. 
 

 

 (5) Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (4) se vor depune până la data 13.08.2021 și ora 14, la 

organizatorul licitaţiei DOAR prin poşta electronică (office@suceava.rosilva.ro sau 

licitatiedssv@gmail.com), format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau 

sigiliu electronic calificat,  aşa cum dispune art. 35 din Regulament. 

4.5. Preselecția operatorilor economici/grupurilor de operatori economici 

Art. 9. - (1) Comisia de preselecție va analiza documentațiile depuse de către solicitanți și va hotărî admiterea/respingerea 

participării acestora la licitație/negociere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(2) Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie/negociere a solicitantului care se află cel puțin în una dintre 

următoarele situații: 

a) nu a depus/nu a transmis prin poşta electronică toate documentele prevăzute la art. 8 alin. (4), după caz, până la data și ora 

stabilite în caietul de sarcini și anunţul de licitație sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru 

conformitate cu originalul de către reprezentantul operatorului economic, după caz;   

b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; neadmiterea la licitaţie/negociere 

se face pentru masa lemnoasă provenită din acest fond; organizatorii licitaţiilor au obligaţia să aducă la cunoştinţa operatorilor 

economici care s-au înscris la licitaţie situaţia datoriilor înregistrate prin afişare la sediul organizatorului licitaţiei până la data 

şi ora limită stabilite pentru depunerea documentelor pentru preselecţie sau pot acorda accesul operatorilor economici la 

situaţiile datoriilor restante prin intermediul site-ului web. Până la data şi ora organizării preselecţiei operatorul economic are 

posibilitatea achitării datoriilor.  

act:1271915%20103727055
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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, are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate 

publică a unităţii administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru masa lemnoasă provenită din 

fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în cauză. Până la data şi ora organizării preselecţiei 

operatorul economic are posibilitatea achitării datoriilor;   

d) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul preselecției;   

e) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului de atestare şi anexei la acesta şi declaraţiei pe 

propria răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile; capacitatea disponibilă pentru un an de producție se 

calculează ca diferența dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat dar încă neautorizat 

la exploatare pentru respectivul an de producție;   

f) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările ulterioare, 

republicată;  

g) a avut contracte de masă lemnoasă pe picior reziliate în ultimele 3 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu organizatorul 

licitaţiei pentru masă lemnoasă pe picior, respectiv nu a încheiat în ultimele 3 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, sau a cesionat 

contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru masă lemnoasă pe picior pentru care a fost declarat adjudecatar; 
h) la data preselecției are acumulate cel putin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor Legii nr.171/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 2);  

  (3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.   

Art. 10. - (1) La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul 

desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la 

licitație, solicitanții admiși si volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care aceștia îl mai pot, la data preselecției,  

adjudeca conform datelor înregistrate în documentele prevazute la art. 8, alin. (4), solicitanții respinși și motivul respingerii 

lor, observații cu privire la organizarea și desfășurarea preselecției și la ora afișării rezultatului preselecției. 

(2) Procesul-verbal al comisiei de preselecție se va afișa la sediul organizatorului licitației și se va posta pe site-urile unde a 

fost publicat anunțul de licitație, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare preselecției. 
 

4.6. Vizionarea masei lemnoase pe teren 

Art. 11. - (1) Operatorilor economici, care solicită informații privitoare la volumul și calitatea masei lemnoase care urmează 

a se licita, li se pune la dispoziție, la sediul ocolului silvic, documentația tehnică necesară în acest scop. 

(2) În situația în care operatorii economici interesati să participe la licitație solicită să vizioneze masa lemnoasă care este 

supusă vânzării, organizatorul licitației asigură condițiile pentru vizionare și desemnează în acest sens un specialist, pe baza 

unei planificări. 

4.7. Garanția de contractare, cauțiunea și tariful de participare la ședința de licitație. 

Art. 12. - (1) Operatorul economic înscris la licitație trebuie să faca dovada achitării, anterior începerii ședinței de licitație, 

în conturile: 

RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 deschis la B.R.D. Suceava,  

sau 

RO09 RZBR 0000 0600 0048 8044 deschis la RAIFFEISEN BANK – Suceava, 

prin instrumente instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației şi certificate de bancă sau în 

numerar la casieria organizatorului, a : 

a) garanției de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere în cuantum de 5% din 

valoarea de pornire la licitație, fără T.V.A. 

b) tarifului de participare la licitație în sumă de 100 lei. 

Organizatorul licitaţiei recomandă tuturor operatorilor economici să achite garanția de contractare şi tariful de participare la 

licitaţie ÎN MOD DISTINCT ŞI SEPARAT (cu menţionarea pe documentul de achitare – garanţie de contractare, respectiv 

tarif de participare) în contul organizatorului până maxim la data 20.08.2021 ora 1400, pentru masa lemnoasă pe care 

intenţionează să o cumpere în cele două zile de licitaţie. 

 (2) Operatorul economic înscris la licitaţie/negociere poate să constituie garanţia de contractare şi prin instrumente de 

garantare emise de o instituţie de credit din România, în condiţiile legii. Instrumentele de garantare emise de o instituţie de 

credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţie.  
ATENŢIE!!!! 

(3) Documentul privind constituirea garanţiei de contractare prevăzute la alin. (1), precum şi dovada 

achitării tarifului de participare la licitaţia electronică se trimit, în format electronic, semnate cu 

semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, la secretariatul comisiei de licitaţie 

anterior începerii şedinţei de licitaţie, la adresa de e-mail office@suceava.rosilva.ro, până în data de 

24.08.2021 ora 10..  

   (4) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) –(3) determină excluderea de la licitaţia 

electronică a operatorului economic în cauză.   

ATENȚIE!!! Operatorii economici care nu prezintă/ transmit pe mail 

office@suceava.rosilva.ro, dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare / 

sau nu achită în contul organizatorului licitaţiei garanţia şi/sau tariful, până în data de 24.08.2021, 

ora 10, (pentru masa lemnoasă din cele două zile de licitaţie) nu vor fi admiși la licitație. 
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ATENŢIE: Începând cu data de 23.08.2021, operatorii economici admişi se pot autentifica 

în platforma de licitaţie electronică disponibilă la adresa licitatiedssv.ro, folosind utilizatorul 

(adresa de mail validă indicată în cerere) şi parola (trimisă de organizatorul licitaţiei pe adresa de 

mail a operatorului), pentru verificarea situaţiei achitării garanţiei de contractare / volumului 

disponibuil, în panoul utilizator fiind înscrisă garanţia/volumul disponibil . 
 (5) Garanția de contractare în cuantum de 5% din prețul de pornire la licitație/negociere constituită conform prevederilor 

Regulamentului rămâne la dispoziția vânzătorului până la predarea masei lemnoase spre exploatare, conform graficului de 

eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate (Anexa nr. 2), stabilită de comun acord cu vânzătorul. Anterior 

emiterii pretenţiei asupra garanției de contractare vânzătorul are obligaţia de a notifica pretenţia cumpărătorului, precizând 

obligaţiile care nu au fost respectate. În situaţia în care cuantumul garanţiei de contractare constituite anterior licitaţiei este 

mai mare decât garanţia de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată, diferenţa până la garanţia constituită se va restitui 

operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. 

(6) Garanţia de contractare prevăzută la alin. (5), care depăşeşte valoarea garanţiei de contractare pentru partizile adjudecate 

şi care nu a fost restituită, la solicitarea scrisă a operatorului economic, poate constitui garanţie pentru participarea la o 

licitaţie/negociere ulterioară organizată în condiţiile Regulamentului şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat 

şi/sau pentru plata cauţiunii, astfel cum este prevăzută la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare  

(7) Garanţia de contractare reţinută în condiţiile alin. (5) nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii:   

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa 

operatorului economic; 

b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;    

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau 

pentru plata masei lemnoase.  

(8) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (7) lit. a) şi b) se face venit al organizatorului licitației. 

Art. 13. (1) Cumpărătorul va depune la ocolul silvic, anticipat emiterii autorizaţiei de exploatare, o cauţiune de     5    % din 

valoarea de adjudecare a masei lemnoase aferente partizii autorizate în scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea 

cheltuielilor privind eventualele prejudicii de natura celor prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, 

republicată, cu modificările şi completările uletrioare, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din 

vina titularului autorizaţiei de exploatare.  

 (2) Dacă pe parcursul derulării contractului se folosesc sume din cauţiune, în condiţiile legii, cumpărătorul este obligat să 

reconstituie cauţiunea la nivelul iniţial, în termen de 5 zile calendaristice. 

(3) Vânzătorul are dreptul de a emite pretenţii asupra cauţiunii şi pentru: contravaloarea lucrărilor de curăţire a parchetului de 

resturi de exploatare, neexecutate de cumpărător în cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetului, refacerea 

drumurilor auto forestiere şi a lucrărilor de artă ale acestora degradate din vina cumpărătorului, receparea puieţilor prejudiciaţi, 

consolidări, nivelări, pentru contravaloarea seminţişului/puieţilor prejudiciat/prejudiciaţi peste limitele admise, stabilite 

conform prevederilor legale în vigoare. 

(4) Restituirea sumelor aferente cauţiunii se face după aprobarea procesului verbal de reprimire a parchetului și lichidarea 

obligațiilor financiare determinate de obiectul cauţiunii. 

4.8. Desfășurarea ședinței de licitaţie 

Art. 14. - (1) Licitația se desfășoară ELECTRONIC pe platforma online a   DIRECŢIEI SILVICE 

SUCEAVA disponibilă la adresa licitatiedssv.ro în data şi ora de start : 

• 24.08.2021 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al 

ocoalelor silvice: Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Cârlibaba,  

•  

• 25.08.2021 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al 

ocoalelor silvice: Breaza, Pojorâta, Vama, Moldovita, Stulpicani, Solca, Marginea, Falcău, Brodina, 

Malini, Rașca, Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuți și Adâncata 

•  (2) Licitația se desfășoară cu participarea comisiei de licitație. 
 

Art. 15. - (1) Comisia de licitație este numită prin Decizia Directorului Direcției Silvice din 03.08.2021 și își poate desfășura 

activitatea cu un cvorum de (2 din cei 3 membri)/(3 din cei 5 membri) ai comisiei. 

(2) Hotărârile comisiei de licitație se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenți. 

Art. 16. Licitaţia se desfăşoară într-o singură rundă pentru fiecare partida/grupaj de partizi în parte, în ordinea listei 

partizilor/grupajelor de partizi publicată pe site-ul www.silvasv.ro, www.rosilva.ro, în caietul de sarcini al licitaţiei si ordinea 

ocoalelor programate conform anunţului de licitaţie, potrivit prevederilor art. 41 alin (1) din Regulament. 

(1) Pe parcursul licitaţiei, organizatorul licitaţiei nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților, conform art 41. alin (2) 

din Regulament.  

(2) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, vânzătorul are obligaţia de a comunica, instantaneu, tuturor ofertanţilor 

preţul maxim ofertat, conform art. 41 alin (3) din Regulament. 

 (3) Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi licitația începe de la prețul de pornire aprobat de Comitetul Director al Direcției 

Silvice Suceava prin Hotărârea din 03.08.2021 

 (4) Modul de desfășurare este descris în SECTIUNEA A 3-a din Regulament şi în 

ANEXA nr. 8 la prezentul caiet de sarcini. 
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 (5) Informaţii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile 

concrete de realizare a conectării: 

• conectarea se realizează introducând licitatiedssv.ro în bara de adrese a browser-ului de internet. Se poate 

accesa direct link-ul din pagina principală a Direcţiei Silvice Suceava – „LICITATIE ELECTRONICA” 

sau  secţiunea „b. LICITATII ML DRUM AUTO”  - „LICITATIE ELECTRONICA”; 

• dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/  Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem Android, 

IOS, etc); 

• Conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps; 

• Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, 

Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE, ori Internet Explorer versiune 10 sau mai mult. 

• Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, 

conexiunea stabilă la internet cât şi asigurarea sursei de energie electrică necesară funcţionării 

dispozitivelor operatorului, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic după 

începerea licitaţiei. 
 

Art. 17. (1) După licitație se va întocmi procesul- verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației, în care se consemnează, 

în mod obligatoriu, următoarele: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație 

prezenți, tipul licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, reprezentanții  

acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea 

licitației. 

(2) Fișele de desfășurare a licitației, semnate de membrii comisiei prezenți, devin anexă la procesul-verbal al licitației. 

4.9. Desfășurarea ședinței de negociere 

Art. 18 – (1) Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după încheierea licitaţiei NU se poate 

adjudeca prin negociere, conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică aprobat prin H.G. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Art. 19. – (1) Partida de produse accidentale suprapuse, așa cum sunt definite la Art. 1, lit. u) din Regulament, apărute pe 

suprafața unei partizi contractată cu un operator economic se contractează cu acest operator dacă acesta solicită, în scris, și 

dacă îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul. Organizatorul face oferta de contractare în maximum 5 zile lucrătoare 

de la data aprobării APV iar în maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea ofertei operatorul economic trebuie să-și exprime 

opțiunea. 

(2) Dacă titularul contractului de vânzare – cumpărare al partizii în a cărei suprafață a apărut situația prevăzută la alin. (1) 

acceptă oferta, se organizează, în maximum 5 zile lucrătoare, procedura de negociere și încheiere a contractului de vânzare – 

cumpărare. 

(3) Dacă titularul contractului de vânzare – cumpărare al partizii în a cărei suprafață a apărut situația prevăzută la alin. (1) nu 

acceptă oferta de contractare sau nu îndeplinește condițiile prevăzute de Regulament și de prezentul caiet de sarcini, 

organizatorul procedează la organizarea unei licitații pentru contactarea partizii în cauză cu alt operator economic sau aceasta 

se exploatează în regie proprie, exploatarea acesteia fiind prioritară. 

(4) Prețul masei lemnoase cuprinsă în partida prevăzută la alin. (1), care se contractează cu titularul contractului de vânzare-

cumpărare al partizii pe suprafața căreia se suprapune partida de produse accidentale, se stabilește prin negociere. Prețul 

rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât prețul de APV, calculat pentru partida care se suprapune. 

(5) Partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor legale pentru realizarea căilor de scos - apropiat, pentru 

partizile autorizate la exploatare şi care fac obiectul contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, le sunt aplicabile 

dispoziţiile alin. (1) - (4). 

(6) În partizile prevăzute la alin. (5), este inclusă şi masa lemnoasă din alte unităţi amenajistice aflate pe traseul căilor de scos-

apropiat care trebuie realizate pentru accesibilizarea masei lemnoase contractate. 

(7) Pentru negocierea masei lemnoase prevăzute la alin. (1), (5) nu se organizează preselecţie. Operatorii economici depun la 

comisia de negociere o cerere de înscriere la negociere, la care vor anexa certificatul de exploatare şi cazierul tehnic de 

exploatare completat la zi, precum şi dovada achitării garanţiei de contractare; negocierea se face cu respectarea prevederilor 

art.9 alin (3) din Regulament. 

4.10. Contestații  

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 trimite la organizator, în format electronic, la adresa de e-mail 

office@suceava.rosilva.ro în termen de maximum 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) Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei 

sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se trimite la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării 

identităţii electronice a operatorului economic, 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, conducătorul organizatorului 

dispune admiterea contestatarului la licitaţie.  

Art. 21. - (1) Contestaţiile privind modul de organizare și desfășurare a licitației se depun în scris/electronic 

(office@suceava.rosilva.ro) și se înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în ziua în care a fost desfășurată licitația iar 

conducătorul organizatorului le va soluționa în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației. 



8  

(2) Modul de analizare și soluționare a contestațiilor privind modul de organizare și desfășurare a licitațiilor se consemnează 

într-o decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris. Dacă în urma analizării contestației se stabilește că 

aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/grupajul de partizi în cauză și oferirea 

acesteia/acestuia la o nouă licitație. 

Art. 22. - (1) În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul economic adjudecatar 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 persoana 

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 lucrătoare 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 maximum 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.   

4.11. Încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată; neîncheierea contractelor pentru masa lemnoasă 

adjudecată, rezilierea contractelor, cesionarea contractelor încheiate în urma licitațiilor/negocierilor organizate de 

unitățile regiei, facturarea masei lemnoase contractate. 

Art. 23. - (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie are loc la sediul 

vânzătorului/ocolului silvic, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfășurării licitaţiei, adică până la data de 

08.09.2021, inclusiv. 

(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 adjudecatar, atrage anularea 

adjudecării și pierderea garanției de contractare aferente, precum și a dreptului de participare a acestuia la licitațiile/negocierile 

de masă lemnoasă pe picior, în condițiile Regulamentului, pentru o perioadă de 3 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 adjudecatar va fi notificat în scris cu privire la anularea adjudecării, i se va reține 

garanția de contractare și faptul că nu va mai fi primit la licitațiile de masă lemnoasă pe picior timp de 3 luni de la data 

notificării, în conformitate cu prevederile art. 22, alin. 2), lit. i) din Regulament. 

(3) Rezilierea contractului de vânzare – cumpărare a masei lemnoase pe picior, din culpa cumpărătorului, până la predarea 

masei lemnoase spre exploatare atrage după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare la 

licitaţii/negocieri de masă lemnoasă pe picior desfășurate de organizator, în condiţiile Regulamentului pentru o perioadă de 3 

luni de la data rezilierii.  În situația în care rezilierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase se face ulterior 

restituirii garanției de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la 

licitații/negocieri de masă lemnoasă pe picior desfășurate de organizator, pentru o perioadă de 3 luni de la data rezilierii, în 

condițiile Regulamentului și atrage și aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, după caz.  
Prin organizator se înțelege orice unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în conformitate cu Art. 1, lit. m) din 

Regulament. 

În situația rezilierii contractului din vina cumpărătorului se va transmite o notificare scrisă cu 15 zile înainte de data 

rezilierii contractului către operatorul economic, cu prezentarea obligațiilor încălcate care determină rezilierea. După 

scurgerea termenului de 15 zile se va comunica cumpărătorului actul de rezilere. 

Rezilierea unilaterală a contractului de către cumpărător se poate face numai după notificarea prealabilă a vânzătorului, 

cu 15 zile calendaristice înainte de data rezilierii contractului. 

(4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de sarcini din culpa 

exclusivă a organizatorului atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat 

și la restituirea garanției de contractare depuse. 

(5)  În cazul contractelor de vânzare–cumpărare a masei lemnoase pe picior încheiate în termenul stabilit de prezentul caiet 

de sarcini pentru partizi care provin de la ocoale silvice la care sunt în desfășurare lucrări de amenajare a pădurilor dar nu a 

fost organizată Conferința a II a de amenajare, autorizarea spre se poate face după emiterea actului administrativ de mediu, in 

intervalul termenelor prevăzute de legislația de mediu, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării ședinței de 

preavizare a soluțiilor tehnice – Conferința a II- a de amenajare, dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligația 

emiterii actului administrativ de mediu. Dacă în urma ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice – Conferința a II a de 

amenajare se modifică soluțiile tehnice de amenajare pentru arboretele în care au fost constituite partizi, oferite la prezenta 

licitație/negociere, adjudecate și contractate, care determină modificarea actelor de punere în valoare aferente acestora, 

respectivele contracte de vânzare –cumpărare a masei lemnoase pe picior se consideră reziliate de drept, fără reținerea 

garanției de contractare. 

(6) Adjudecatarii masei lemnoase au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior 

încheiate în urma licitaţiei din datele 24-25.08.2021. Contractul de vânzare poate fi cesionat numai operatorilor economici 

pentru care există acordul scris al organizatorului licitaţiei. 

Posibilul cesionar al contractului, la data cesionării, trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de admitere la licitaţie 

prevăzute de Regulament. 

Cesionarea unui contract fără respectarea prevederilor de mai sus, de la acest aliniat, determină neautorizarea la exploatare a 

masei lemnoase care face obiectul contractului, iar operatorii economici în cauză pierd şi dreptul de participare la 

licitaţie/negociere, în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,  

pentru o perioadă de 3 luni de la data cesionării. 
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(7) Facturarea masei lemnoase pe picior se realizează prin înscrierea volumului brut, până la incidența cu volumul brut din 

APV și a valorii aferente, fără TVA. 

 

Capitolul 5. Regulile silvice privind autorizarea, predarea spre exploatare, exploatarea masei lemnoase, controlul 

respectării regulilor silvice de exploatare, curățarea și reprimirea parchetelor  

Art. 24. – (1) Este obligatorie respectarea regulilor privind autorizarea parchetelor, predarea spre exploatare a parchetelor, 

exploatarea masei lemnoase, controlul respectării regulilor silvice de exploatare, curățarea parchetelor de exploatare, 

reprimirea parchetelor de exploatare, în conformitate cu prevederile OM nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor 

privind termenele, modalitățile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2) Curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face concomitent cu 

exploatarea masei lemnoase de către titularii autorizațiilor de exploatare. 

 

Capitolul 6. Organizarea activității în parchet: 

Art. 25. Operatorii economici care exploatează masa lemnoasă au obligaţia: 

a) să respecte tehnologia de exploatare stabilită de comun acord cu emitentul autorizaţiei; 

b) să respecte tehnologia de exploatare bazată pe funicular asumată prin participarea la licitația/negocierea masei lemnoase 

pe picior în urma căreia a adjudecat partida/partizile prevăzută/prevăzute a se exploata prin această tehnologie a căror preț de 

pornire a fost la nivelul prețului de apv;  

c) să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare stabilită de comun acord cu emitentul 

autorizaţiei; 

d) să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută; 

e) orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina cumpărătorului. 

 

Capitolul 7 Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care 

se aplică managementul forestier certificat FSC®  

Art.26. Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică 

managementul forestier certificat FSC® sunt menționate în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de sarcini, fiind parte integrantă a 

acestuia. 

 

Capitolul 8. Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecţia mediului  
Art.27. Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecţia mediului sunt 

menționate în Anexa nr. 4 a prezentului caiet de sarcini, fiind parte integrantă a acestuia.  
 

Capitolul 9 Lista partizilor/grupajelor de partizi care fac obiectul licitației  

Art.28. Lista partizilor/grupajelor de partizi care fac obiectul licitației este cuprinsă în Anexa nr. 5 a prezentului caiet de 

sarcini, fiind parte integrantă a acestuia. 

  

Capitolul 10. Formularele necesare pentru înscrierea la licitație  

Art.29. Modelul formularelor necesare pentru înscrierea la licitație/negociere sunt menționate în Anexa nr. 6 a prezentului 

caiet de sarcini, fiind parte integrantă a acestuia. Acestea sunt:  

1. Cerere de înscriere la licitație – Formular nr. 2 

2. Declaraţie privind înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă  Formular nr. 3 

 

Capitolul 11. Propunerea de contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior Art.31. Propunerea de contract 

de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior este cuprinsă în Anexa nr. 7 a prezentului caiet de sarcini, fiind parte 

integrantă a acestuia.  
 

Capitolul 12. ATENTIE Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior din partizile 

provenite din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor şi tăierile de igienă care întrunesc condiţiile prevazute de 

art. 59, alin  (51), lit c) din Legea 46/2008-Codul Silvic republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se oferă spre 

valorificare de către operatorul economic adjudecatar, în ordinea de priorităţi prevăzută la alin. (52) ( Legea 46/2008-

Codul Silvic republicată, cu modificările şi completările ulterioare) : 

A)pentru necesarul de lemn al populaţiei, pe bază de solicitare individuală sau în baza solicitărilor centralizate 

de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic 

de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de 

comercializare;   

B)pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau 

bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul 

ajutorului de stat, în baza solicitării unităţii de interes local sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile 

administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora estre amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin 

vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;   

C)consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului 

 

Capitolul 13  Direcția Silvică Suceava, cu sediul în B-dul. 1 Mai, Nr.6, Loc. Suceava Jud. Suceava, prelucrează în condiții 

de siguranță și numai în scopurile specificate datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 

506/2004, Legea nr. 102/2005, Legea nr. 129/2018, Legea nr. 190/2018) şi europeană (Regulamentul (UE) 2016/679, 

Directiva 2002/58/CE) în vigoare. 

act:745677%20201730453
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o 

persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate 

fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 

identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale 

fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, iar prin „prelucrare” se înțelege orice operațiune sau 

set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 

utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice 

mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Tipul datelor prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, C.N.P., seria și numărul 

actului de identitate etc. Scopul pentru care se realizează prelucrarea de date cu caracter personal este încrierea la 

licitaţiile/negocierele de masă lemnoasă. 

Datele  cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Direcția Silvică Suceava și vor fi dezvăluite dacă situația o va 

impune autorităților statului, iar termenul de stocare al datelor este cel necesar atingerii scopurilor sau pentru perioade 

determinate de către o obligație legală.  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, reprezentantul economic/imputernicitul acestuia beneficiați az[ de dreptul la 

informare şi acces la date cu caracter personal, de dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de dreptul la 

restricţionarea prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Totodată,  reprezentantul economic/imputernicitul 

acestuia are  dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora, cu excepția 

situațiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către Direcția Silvică Suceava este obligatorie. 

În vederea exercitării acestor drepturi, reprezentantul economic/imputernicitul acestuia se poate  adresa cu o cerere scrisă la 

adresa:    B-dul. 1 Mai, Nr.6, Loc. Suceava Jud. Suceava, la nr. de telefon: 0748/050406, sau în format electronic la adresa: 

protecțiadatelorsv@gmail.com. De asemenea,  este recunoscut dreptul reprezentantului economic/imputernicitul acestuia de 

a se adresa atât autorității publice centrale cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, respectiv 

Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cât și instanțelor de judecată. 

Capitolul 14. În cazul contractelor de vânzare–cumpărare a masei lemnoase pe picior încheiate în termenul stabilit de 

prezentul caiet de sarcini pentru partizi care provin de la ocoalele silvice VAMA şi DOLHASCA la care sunt în 

desfășurare lucrări de amenajare a pădurilor dar nu a fost organizată Conferința a II a de amenajare, autorizarea spre se poate 

face după emiterea actului administrativ de mediu, in intervalul termenelor prevăzute de legislația de mediu, dar nu 

mai mult de 60 de zile de la data organizării ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice – Conferința a II- a de amenajare, 

dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligația emiterii actului administrativ de mediu.  

Dacă în urma ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice – Conferința a II a de amenajare se modifică soluțiile tehnice de 

amenajare pentru arboretele în care au fost constituite partizi, oferite la prezenta licitație/negociere, adjudecate și contractate, 

care determină modificarea actelor de punere în valoare aferente acestora, respectivele contracte de vânzare –cumpărare a 

masei lemnoase pe picior se consideră reziliate de drept, fără reținerea garanției de contractare. 

 

Capitolul 15 Lista cu partizile a căror acces nu se poate asigura prin fondul forestier proprietate publică a statului şi 

este necesară obţinerea servituţii de trecere de către operatorii economici în condiţiile art. 67, alin. (2) din Legea 

46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare: 

 

Nr. 

crt. 

Ocol 

silvic 

Partida 

U.P U.A. 
Natură 

produs 

Volum 

brut 

(mc) 

Natura terenului prin care se face 

colectarea lemnului 
Nr. 

APV 
Nr. SUMAL 

1 
Vatra 

Dornei 
263 1351385 1 188A Princ. T.rase 363 

Proprietati apartinamd locuitorilor 

com. Dorna Arini 

2 
Vatra 

Dornei 
270 1362821 1 139A 

PRINC/ 

Prog 2 
94 

Proprietati apartinamd locuitorilor 

com. Dorna Arini 

3 
Vatra 

Dornei 
377 1696715 1 

801E, F, 

G 
s-Rarituri 32 

Proprietati apartinamd locuitorilor 

com. Dorna Arini 

4 Iacobeni 1498 2100029002850 6 26C Princ. T.rase 1198 
Proprietati particulare din loc. 

IACOBENI 

5 Iacobeni 1568 2100029000880 6 5A ACC I 9,55 

Produse extraordinare -

necesita întreruperea traficului 

pe DN 17 

6 Iacobeni 1582 210002901750 6 

19A, E, 

F, G, H, 

K, S 84B 

ACC I 52,3 
Proprietati particulare din loc. 

IACOBENI 

7 Iacobeni 1583 2100029001700 6 

23B, C, 

I,J, 24F, 

27D, E 

ACC I 151,06 
Proprietati particulare din loc. 

IACOBENI 

8 Iacobeni 1586 2100029001730 2 

17D, 

18G, 

19A 

ACC I 44,54 
Drumul Recele apartinand de 

com. Ciocanesti 
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9 Iacobeni 1597 2100029002010 6 9C Acc I 23,13 
Proprietati particulare din loc. 

IACOBENI 

10 Iacobeni 1607 2100029002110 2 
17B, C, 

31E 
Acc I 41,59 

Drumul Recele apartinand de 

com. Ciocanesti 

11 Iacobeni 1569 2100029000910 2 37A Acc I 222,84 

Produse extraordinare -

necesita întreruperea traficului 

pe DN 18 

12 Iacobeni 1571 2100029000980 2 37A Acc I 149,6 

Produse extraordinare -

necesita întreruperea traficului 

pe DN 18 

13 Stulpicani 1133 2100030500860 IX 14C PR.R 125,81 Primaria Stulpicani 

14 Stulpicani 1157 2100030501880 II 113-117 ACC I 264,29 Primaria Stulpicani 

15 Stulpicani 1158 2100030501890 II 118-124 ACC I 398,76 Primaria Stulpicani 

16 Stulpicani 1159 2100030501900 VIII 103-104 ACC I 321,5 Primaria Stulpicani 

17 Stulpicani 1196 2100030502300 LC 1A LC 79,84 
C.J.S (D.J.177A), Primaria 

Stulpicani 

18 Patrauti 632 2100010001470 2 33A 
Princ crang 

simplu 
542 

Proprietate privată a persoanelor 

fizice din Grănicesti 


