
Anexa nr. 2 

la modelul – conținutul – cadru al caietului de sarcini 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

 

METODOLOGIE PRIVIND IDENTIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI/GRUPURILOR DE 

OPERATORI ECONOMICI CARE AU INTERDICŢIA DE A PARTICIPA LA 

LICITAŢIILE/NEGOCIERILE DE MASĂ LEMNOASĂ PROVENITĂ DIN FONDUL FORESTIER 

PROPRIETATE PUBLICĂ PENTRU O PERIOADĂ DE 6 LUNI CA URMARE ACUMULĂRII A 25 

PUNCTE DE PENALIZARE 

 

CAPITOLUL I. OBIECTIVE URMĂRITE 

Scopul acestei metodologii este acela de a identifica operatorii economici/grupurile de operatori 

economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au acumulat, la data preselecției, un număr de 25 

puncte penalizare şi le este interzisă participarea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoase provenită din fondul 

forestier proprietate publică, pentru o perioadă de 6 luni așa cum prevede Legea nr. 171/2010 privind stabilirea 

și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL II. CONSTATAREA SANCŢIUNILOR, APLICAREA ACESTORA, ÎNSCRIEREA LOR 

ÎN CAZIERUL TEHNIC DE EXPLOATARE 

 

2.1. Constatarea sancţiunilor contravenţionale/infracţiunilor şi aplicarea acestora 

Sancţiunile contravenţionale/infracţiunile privind activitatea de exploatarea a masei lemnoase se constată 

de personalul din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, a unităţilor şi subunităţilor acesteia precum și 

de agenții constatatori prevăzuți de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

Sancţiunile se aplică operatorului economic/grupului de operatori economici sau unui 

angajat/administrator/asociat/acţionar al acestuia, conform reglementărilor legale. 

2.2 Înscrierea sancţiunilor contravenţionale/infracţiunilor se face în cazierul tehnic de exploatare 

După constatare şi aplicare, sancţiunile definitive se înscriu, de personalul care le-a constatat, în cazierul 

tehnic al operatorului economic. Punctele de penalizare se vor atribui în funcţie de fapta săvârșită, în conformitate 

cu procedura de calcul prevăzută în Anexa nr. 5 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea 

contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI/ GRUPURILOR DE 

OPERATORI ECONOMICI CARE AU ACUMULAT 25 PUNCTE PENALIZARE ŞI LE ESTE 

INTERZISĂ PARTICIPAREA LA LICITAŢIILE DE MASĂ LEMNOASĂ 

 

3.1 Identificarea operatorilor economici/grupurilor de operatori economici pentru care se va lua măsura 

interzicerii participării la licitații/negocieri ca urmare a acumulării a 25 puncte de penalizare 

Operatorilor economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au acumulat un număr de 25 

puncte penalizare, le este interzisă participarea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă provenită din fondul 

forestier proprietate publică. 

Punctele de penalizare se prescriu în 6 luni de la data emiterii documentului care le-a generat. 

În conformitate cu dispozițiile Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 18363/IS/12.07.2017, la nivelul 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva a fost creată o bază de date cu punctele de penalizare acumulate de 

operatorii economici atestați în activitatea de exploatări forestiere ca urmare a săvârşirii de infracţiuni/contravenții 

privind activitatea de exploatare a masei lemnoase, înscrise în cazierele tehnice de exploatare ale acestora. 

Cu ocazia preselecției se va interoga baza de date pentru fiecare operator economic care solicită înscrierea 

la licitație în scopul identificării operatorilor economici care au interdicția de a participa la licitații/negocieri de 

masă lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică pentru o perioadă de 6 luni de zile ca 

urmare a acumulării unui număr de 25 de puncte de penalizare, în urma sancţiunilor definitive aplicate unui 

angajat/administrator/asociat/acţionar la un operator/grup de operatori economici, conform prevederilor Legii nr. 

171/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

 


