
 
S.C. ______________________ 

  Formularul 1 

O.S. Răşinari R.A. 

 
Nr. _________ din __________ 

   
Nr. _________ din ____________ 

 
Către, 

Ocolul Silvic Răşinari R.A. 
 
 
 

S.C. _______________________________, cu sediul în _________________________________ 

__________________________, telefon __________________, fax _________________, e-mail 

_________________________, reprezantată prin ______________________________, prin prezenta 

solicităm participarea la licitaţia / negocierea de masă lemnoasă pe picior organizată de O.S. Răşinari 

R.A. în data de __________________________________. 

Totodată împuternicim pe domnul/doamna legitimat(a) prin C.I./B.I. seria ________ nr. 
____________ pentru  a semna actele in numele societății noastre,  la licitația de masa lemnoasă pe picior  
organizata de către Ocolul Silvic Rășinari R.A. la data menționată anterior. 

Anexam solicitării noastre  următoarele documente  prevăzute in art. 21, alin (5) din Regulamentul 
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. 715/2017: 

1. □ documentul de Înregistrare al societății comerciale la oficiul registrului comerțului (sau, dupa 
caz, documentul echivalent de înregistrare, in cazul operatorilor economici străini). 

2. □ certificatul constatator, eliberat de oficiul registrul comerțului direct sau prin serviciul online 
Info Cert. 

3. □ declarația pe propria răspundere că societatea comerciala nu are datorii restante față de 
administratorul fondului forestier proprietate publică a unităților teritorial-administrative sau față de 
proprietar (Formularul 2). 

4. □ certificatul de atestare pentru  lucrări de exploatare forestieră valabil și cu anexa acestuia 
completată la zi (sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din Romania, în 
cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini). 

5. □ declarația pe propria răspundere privind apartenența/neapartenența la un grup de operatori 
economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h) din Regulamentul aprobat prin H.G. 715/2017 (Formularul 
3).  

6. □ declarație prin care operatorul economic declară, pe propria răspundere, că asigură prin 
capacitatea proprie procesarea a 40% din volumul achiziționat; această declarație este necesară numai 
pentru cumpărarea de lemn fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publică, din 
produse principale sau produse accidentale I (Formularul 4); 

7. □ declarația pe proprie răspundere  privind situația completării la zi a atestatului de exploatare și 
a cazierului tehnic. În cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor 
menționa volumul de masă lemnoasa adjudecată/cumpărată direct/achiziționata pentru prestări servicii și 
neoperată în anexa, precum și vânzătorul (Formularul 5A și 5B). 

8. □ declarație pe propria răspundere care să cuprindă situația volumului de lemn fasonat 
achiziționat/procesat anual din fiecare specie și sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este 
definit la art. 1 lit. w) din HG 715/2017 (Formularul 6). 
 

Data:  
 
 

________________________ 

 Nume şi prenume 
 

________________________ 
 

Semnătura şi ştampila 
 

________________________ 



 
 

Formularul 2 

 
 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
privind datoriile restante faţă de administrator/ 

proprietar 
 

 
 
 
 
 
 
 

Subsemnatul   __________________________________, posesor al BI/CI, seria _________, 

nr._________________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic/ grupului de   operatori   

economici _____________________________________________,   declar   pe   propria răspundere, sub 

sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal pentru fals în declaraţii că operatorul economic/grupul 

de operatori economici pe care îl/îi reprezint nu are datorii restante față de administratorii fondului 

forestier proprietate publică a statului sau față de proprietarii/administratorii fondului forestier 

proprieatate publică a unităților administartiv teritoriale. 

Deasemenea, declar că informațiile sunt corecte și complete și sunt de acord ca organizatorul   

licitației/negocierii să solicite administratorilor de fond forestier proprietate publică a statului, respectiv 

proprietarilor/administratorilor fondului forestier proprieatate publică a unităților administartiv teritoriale   

în scopul verificării și confirmării prezentei declarații, orice documente doveditoare în acest sens. 

 
 
 
 

Data:  
 
 
 

________________________ 

 Nume şi prenume 
 
 
 

________________________ 
 

Semnătura şi ştampila 
 

________________________ 
 



Formularul 3 

 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici 

 

 

Subsemnatul   __________________________________, posesor al BI/CI, seria _________, 

nr._________________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic/grupului de   

operatori   economici __________________________________________________, declar pe proprie   

răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal pentru fals în declaraţii că: 

□ nu aparțin unui grup de operatori economici; 

□ aparțin grupului de operatori economici: __________________________ a cărei listă cu date 

de recunoaştere o prezint în cele ce urmează: 

Nr.

crt. 

Denumire operator 

economic 
CIF Adresa sediu social Observaţii 

0 1 2 3 4 
     
     
     
     
     
     
     

 

Declar  prin  prezenta că prin grup de operatori economici se înțelege orice operator economic 

asupra căruia o altă persoană fizică sau juridică poate exercita, direct sau indirect, o influență 

dominantă sau care poate exercita o influență dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca 

urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influența dominantă a unui alt subiect de drept 

(conform definiției de la Art. 1, lit. g) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017). 

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:  
 
 

________________________ 

 Nume şi prenume 
 
 
 

________________________ 
Semnătura şi ştampila 

 
________________________ 

 



Formularul 4 
 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RASPUNDERE 
privind capacitatea proprie de procesare în instalaţii proprii 

 
 

 

 

 

Subsemnatul   __________________________________, posesor al BI/CI, seria _________, 

nr._________________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic/ grupului de   

operatori   economici __________________________________________________, declar că 

operatorul economic pe care îl reprezint îndeplineşte condițiile prevăzute de art. 60, alin. (5), lit.c) 

din Legea 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
În acest sens declar următoarele: 

 

 
 Capacitatea proprie de procesare anuală a operatorul economic pe care îl reprezint este de 

_____________________ mc. 

 

 Cantitatea de lemn rotund fasonat la drum auto, din produse principale sau produse accidentale 

I, achiziţionată de la începutul anului precedent/în curs şi până în prezent este de 

______________ mc, din care am procesat în capacităţile proprii un volum de ________ mc, 

reprezentând un procent de ___________% din volumul achiziţional. 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele înscrise în acest formular 

sunt corecte şi complete. 

 
 
 

Data:  
 
 

________________________ 

 Nume şi prenume 
 
 
 

________________________ 
Semnătura şi ştampila 

 
________________________ 

 
 



Formularul 5A 
 
 

 
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.  

– Cazierul tehnic de exploatare:  

□ este completat la zi;  

□ nu este completat la zi.  

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:  
 
 

________________________ 

 Nume şi prenume 
 
 
 

________________________ 
Semnătura şi ştampila 

 
________________________ 

 



  
Formularul 5B 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare 

 
 

Subsemnatul  __________________________________, posesor al BI/CI, seria _________, 
nr._________________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic/ 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. i) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. 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 următor: 
 

 

Nr. 

crt. 

Vânzător 

(D.S. , O.S., 

proprietar, etc.) 

Volumul de masă lemnoasă pe 

picior adjudecat şi neoperat 

(mc) 

 
Observaţii 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

TOTAL  X 

 
   Cazierul tehnic de exploatare: 

□ este completat la zi; 
□ nu este completat la zi. 

 
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:  
 
 

________________________ 

 Nume şi prenume 
 
 
 

________________________ 
Semnătura şi ştampila 

 
________________________ 

 



Formularul 6 
 

 

DECLARATIE 
referitoare la situaţia actualizată a volumului de lemn achiziţionat/procesat 

ca masă lemnoasă pe picior/fasonat, din fiecare specie şi sortiment de la începutul anului 2018, 
pentru respectarea condiţiilor prevăzute de art. 60 alin (5) lit f) din Legea nr. 46/2008 – Codul 

silvic, republicată, cu modificările ulterioare 
 

Subsemnatul   __________________________________, posesor al BI/CI, seria _________, 

nr._________________, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic/ grupului de   

operatori   economici __________________________________________________,   declar pe proprie   

răspundere, sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal pentru fals în declaraţii că operatorul 

economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint a achiziţionat/procesat de  începutul 

anului 2017 următoarele volume de sortimente industriale cumulate din speciile: 
 

Nr. 

crt. 
Specie Sortiment* 

Cantitate 

achizitionată 

mc 

Cantitate procesată 

mc 

0 1 2 3 4 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     

*La coloana 2 se completeză cu sortimentele industriale rezulatate din partizile/loturile achiziționate și care se regăsesc în 
aplicația SUMAL AGENT.  

Dăm prezenta declarație în baza Art. 60 alin (5) lit f.) din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Art. 21 alin (5) lit. f) și Art. 8 din 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr. 715/2017. 
 

Data:  
 
 

________________________ 

 Nume şi prenume 
 
 
 

________________________ 
Semnătura şi ştampila 

 
________________________ 

 



Formularul 7 
 
 

 
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: până în prezent am acumulat ____________________ puncte 

penalizare în conformitate cu Legea 171/2010 cu completările și modificările ulterioare. 

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:  
 
 

________________________ 

 Nume şi prenume 
 
 
 

________________________ 
Semnătura şi ştampila 

 
________________________ 

 

 



Formularul 8 
S.C. ______________________ 

 
Nr. _________ din __________ 

 
 
 
 

 
OFERTA 

     

La licitatia de masa lemnoasa pe picior/fasonată din data de _________________________ 

     

Nr. 
crt 

Partida/Lotul/Grupajul Numar de trepte de licitatie 
oferite   (in cifre si litere) 

Observatii 
Nr. Denumire 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

     
 
     

Data:  
 
 

________________________ 

 Nume şi prenume 
 
 
 

________________________ 
Semnătura şi ştampila 

 
________________________ 

 


