
Formular nr. 10B – OFERTĂ FINANCIARĂ 

PENTRU LOTUL ___________ 
 
Operator economic 
________________ 
(denumirea/numele) 
 

Către: R.N.P. ROMSILVA – DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA 

SUCEAVA, STR. 1 MAI NR. 6 
 

 1. Examinând Documentaţia de atribuire, subscrisa  ________________________________ 

(denumirea ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţie, să prestăm „Servicii de exploatări masă lemnoasă” (denumire servicii), pentru  

lotul _______________ aferent partizii/grupajului ________________________________, în valoare 

de_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ (suma în litere şi cifre, precum şi moneda oferită) 

plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA, în valoare de ___________________________ 

________________________________________________________________ (suma în litere şi cifre, 

precum şi moneda oferită)  . 
 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în 

conformitate cu graficul eşalonare stabilit la contractare. 

 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

___________________________________________ (durata în litere şi cifre) zile, de la data deschiderii 

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui 

un contract angajant între noi. 

5. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire. 

 

Nume, prenume: ______________________________ 

Semnătura _____________________ în calitate de _______________________________, autorizat să 

semnez oferta pentru şi în numele _____________________________________________ (denumire 

ofertant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării: …………… 

                                                                                    ___________________________ 

         (Semnătura autorizată şi ştampila) 

 

 

ACEST FORMULAR SE COMPLETEAZĂ PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE.



 

OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 
 

 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

(pentru semnarea ofertei şi documentelor de calificare de o altă persoană decât reprezentantul legal) 

 

 

 

 

 Prin prezenta se certifică faptul că domnul / doamna …………………………..............…… 

posesor al B.I. (C.I.), seria ........….., nr. ……….....……….. având funcţia de  

………………….………… conform contractului de muncă nr….........……..............în cadrul societăţii 

S.C. ……......................................................  şi împuternicit pentru a semna oferta pentru achiziţia 

publică de …………………………………………………. şi pentru a angaja operatorul economic 

............................................... (denumirea operatorul economic şi adresa completă) în procedura de 

achiziţie pentru atribuirea contractului de ...............………..................................................... 

 

 

 

 

 

Data completării : .........................      OPERATOR ECONOMIC, 

  

                     ............................................................. 

                      Nume, prenume, funcţia   

               (semnătură autorizată) 

                L.S. 

 

 

 



 

OFERTANTUL       

…….................…….........  

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

DECLARATIE 

PRIVIND INSUŞIREA MODELULUI DE CONTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .................................................. (denumirea/numele si 

sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, ca in calitate de ofertant la 

procedura de atribuire a contractului de 

........................................................................................................................(denumirea 

contractului)........., ne insusim modelul contractului de achizitie publica consemnat in cadrul 

Sectiunii   din prezenta Documentatie de atribuire.  

 In cazul in care adjudecam contractul de achizitie publica, il vom semna cu aceste clauze 

contractuale. 

Autoritatea contractanta va avea in vedere si va permite formularea de amendamente cu privire la 

clauzele specifice odata cu depunerea ofertei                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării : .........................      OPERATOR ECONOMIC,  

                                      ..................................................... 

 

 



 

OFERTANTUL       

…….................…….........  

(denumirea/numele) 
 

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant împuternicit al 

……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă 

anagajez să prestez servicii de exploatare forestieră, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare 

la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România. 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ţinut cont de obligaţiile 

referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, şi am inclus costul pentru indeplinirea 

acestor obligaţii. 

 

 

 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din 

Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau 

instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau 

pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru 

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

 

 

 

 

 

Data completării : .........................      OPERATOR ECONOMIC,  

                                      ..................................................... 
                             

 

 



 

 OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________ 

   (denumirea/numele) 

 

 

 

 

CERERE DE RESTITUIRE A GARANŢIEI 

 

 

  

Subscrisa .............................................. cu sediul ..................................... solicităm restituirea 

garanţiei de participare, în valoare de  ........................ constituită în vederea participării la procedura 

de atribuire a contractului ........................... iniţiată prin publicarea în S.E.A.P.  a anunţului/invitaţiei 

de participare .............................. prin: 

- Scrisoarea de garanţie bancară  nr. ............................ emisă de ................................ 

- Ordin de plată nr. ....................................................................................................... 

- Chitanţa nr. ................................................................................................................ 

Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii, cod IBAN 

………………………………………........................, deschis la ................................................. 

 

 

 

Data completării : .........................      OPERATOR ECONOMIC, 

  

                     ............................................................. 

                      Nume, prenume, funcţia   

               (semnătură autorizată) 

                                            L.S. 

 

 



OPERATOR ECONOMIC   

____________________ 

   (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE 

privind evitarea conflictului de interese 

( art. 59 si 60 din Legea 98/2016) 

 
1. Subsemnatul/a……………………, în calitate de …………………….(ofertant/candidat/ofertant 
asociat/subcontractant), la…………………………, în temeiul art. 59 din Legea nr.98/2016 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, 
următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, 
acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare a Regiei Nationale a Padurilor – Directia Silvica Suceava;  
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau afin, 
până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 
conducere sau de supervizare a Regiei Nationale a Padurilor – Directia Silvica Suceava; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes 
personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze 
independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;  
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi 
semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în 
relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Directia Silvica 
Suceava implicate in procedura de atribuire;  
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre principalele 
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la 
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Regiei 
Nationale a Padurilor – Directia Silvica Suceava implicate în procedura de atribuire.  
2. Subsemnatul/a………………………….…. declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor 
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării 
contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi 
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Directiei Silvice SUCEAVA cu privire 

la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

     Persoanele cu functie de decizie în cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Directia Silvica 

Suceava  sunt :  Ciobanu Sorin Calin-Director, Valerian Solovastru-Director Tehnic, Diaconescu 

Catalin-Director Comercial, Mihai Ion Cotos-Director economic, Gabriela Voda-sef birou 

financiar, Apetroae Ana-Maria-economist birou financiar, Gradinaru Camelia-sef birou juridic, 

Rusu George – jurist, Parlac Ana- Jurist, Airoaie Adrian Gheorghe-Sef birou productie, Dana 

Clinovschi -inginer productie, Corneliu Braescu -inginer productie, Lupu Alexandru – inginer fond 

forestier, Domsa Luminita Rodica– inginer productie, Nicoleta Jilavu – inginer mecanizare, 

Nichiforel Raluca Sultanica-inginer achizitii, ec. Clim Alin – birou achiziţii, ing. Petronel Baroiu– 

inginer productie, IT,  Lazar Constatntin Mihail-responsabil achizitii. 

 

Data completării ..................... 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată)



Operator economic 

................................ 

(denumirea/numele) 

 

OFERTĂ TEHNICĂ 

PENTRU LOTUL ___________ 
 

 

 

  Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa  ________________________________ 

(denumirea ofertantului), declarăm că, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţie - caietul de sarcini, să prestăm „Servicii de exploatări forestiere masă lemnoasă şi 

transport lemn fasonat” (denumire servicii), pentru lotul _______________, aferent partizii/grupajului 

_____________________ ofertate la procedura de _______________________________din data 

de ______________ formulăm următoarea ofertă tehnică: 

 

1. Operatorul economic va folosi utilaje adecvate (Funicular/ Harvester/ Forwarder/ TAF/ Tractor/ 

Atelaje) 

Propunerea tehnică a ofertantului (modalitatea de îndeplinire): 

 

 

 

 

 

2. Operatorul economic va respecta fazele tehnologice la lucrările de exploatare: 

- Recoltare: doborât, curăţat de crăci, secţionat 

- Colectare: adunat, scos, apropiat în platforma primară 

- Sortarea masei lemnoase pe tasoane în platforma primară/depozit conform Catalogului 

sortimentelor de lemn fasonat valorificate de RNP – ROMSILVA și predare , pe bază de proces 

verbal, către gestionarul desemnat de ocol 

- Curăţarea parchetelor de resturi de exploatare (dacă este cazul) conform OM 1540/2011 cu 

modificările şi completările ulterioare 

- Fasonarea în steri a lemnului, daca este cazul 

Propunerea tehnică a ofertantului (modalitatea de îndeplinire): 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Operatorul economic va folosi personal calificat pentru lucrările de exploatare corespunzător operațiilor 

din parchet. 

Propunerea tehnică a ofertantului (modalitatea de îndeplinire): 

 

 

 

 

 



 

 

4. Operatorul economic va lua măsurile necesare potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare în cazul 

producerii unor evenimente neprevăzute (accidente, incendii, etc) 

Propunerea tehnică a ofertantului (modalitatea de îndeplinire): 

 

 

 

 

 

 

5. Operatorul economic va respecta regulile silvice de exploatare a masei lemnoase prevăzute de 

Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al 

materialului lemnos aprobate prin Ordinul Ministrul mediului şi pădurilor nr. 1540/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, cât şi pentru respectarea cerinţelor FSC® 

Propunerea tehnică a ofertantului (modalitatea de îndeplinire): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ………………… 

completării: 

Operator economic, 

............................................ 

                                     (semnătura autorizata) 

 
 

 

ACEST FORMULAR SE COMPLETEAZĂ PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE.



Operator economic/Grup de operatori economici                                                 

_______________________________________ 

Nr. _____________/ ______________________ 

         

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

 

 

Subsemnatul __________________________________, posesor al CI Seria ______,  Nr. 

__________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic  SC 

_________________________________/ grupului de operatori economici 

____________________________, declar pe proprie răspundere sub sancţiunea prevăzută de art. 326 

din Codul Penal pentru fals în declaraţii – potrivit prevederilor art. 21, alin (5), lit. h) din 

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 

H.G. nr. 715/2017 – faptul că: 

 

- Atestatul de exploatare : 

 

□ este completat la zi; 

 

□ nu este completat la zi. În aceasta situatie, volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată 

și neoperată în anexa atestatului de exploatare este înscris în tabelul anexă la prezenta declarație pe 

proprie răspundere.  

 

 

Subsemnatul declar că informațiile sunt corecte și complete și sunt de acord ca organizatorul 

licitației/negocierii să solicite oricărei autorități a statului, în scopul verificării și confirmării prezentei 

declarații, orice documente doveditoare în acest sens. 

 

 

Data:                           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. 



 

Operator economic/ Grup de operatori economici                          Anexă la declaratie 

_______________________________________                                                                           

Nr. __________ /_________________________ 

 

 

 

SITUAȚIA ACTUALIZATĂ 

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

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Volumul 

de masă lemnoasă pe 

picior 

adjudecat/cumpărată 

direct/ achiziționată pentru 

prestări servicii și 

neoperată în anexa 

atestatului 

 

 

 

   neoperat (mc)/contractat  

pentru  

 

Vânzătorul 

 

 

Observații 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 

Data:                    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. 



 

DECLARAȚIE 

Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor de plată a 

impozitelor și alte venituri ale bugetului local și de stat 

Subsemnatul/a, reprezentant al 
societății_______________________________________________________________________ 

cu sediul social în_______________________________________________________, 

localitatea__________________________________str._________________________________ 

nr. ____________ înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.___________________, cod 
unic de înregistrare __________________________________________________ , în calitate 
de ofertant la procedura de _____________________________________________organizată 
de Direcția Silvica Suceava cu sediul în bdul 1 Mai nr.6: 

 

• declar pe propria răspundere că nu există datorii restante comunicate de către 

autoritate la data prezentei pentru sediile secundare/puncte de lucru, prezenta 

declarație înlocuind certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea 

obligațiilor de plată a impozitelor și a taxelor locale și de stat. .  

 

 

 

 

 

 

Data completării:____________________                        Semnătură______________________ 

 

 


