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ПРИКАЗ 

 
Nr. 08-P din 14.01.2011 
 
 

Despre aprobarea Regulamentului cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere 

  
 
În scopul implementării prevederilor Hotărîrrii Parlamentului nr. 350/12.07.2001 pentru aprobarea 

Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, privind sporirea aportului 
sectorului forestier la soluţionarea problemelor ecologice şi  social-economice, armonizării legislaţiei silvice 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, sporirii principiilor transparenţei, publicităţii, obiectivităţii, 
imparţialităţii şi eficienţei gestionării fondului forestier naţional, precum şi întru iniţierea şi dezvoltarea 
proceselor specifice economiei de piaţă, liberalizării accesului agenţilor economici la produsele şi serviciile 
forestiere, creării condiţiilor pentru competitivitate şi lichidării monopolismului ramural,  

 

ORDON: 
1. De a aproba Regulamentul despre organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere, conform 

anexei. 
2. De a publica prezentul Regulament pe pagina web a Agenţiei „Moldsilva”. 
3. De a abroga ordinul nr. 19-p din 04.02.2010 despre aprobarea Regulamentului cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere. 
  4.  Control asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui T. Botnari, vice-director 

general. 
 

 
 

Director general                                                        Gheorghe VDOVÎI 

 
 
 
Ex.: Ion Platon 
Tel.: 27 23 06 
 
 
 
 

 



 
 Anexă la 

 ordinul Agenţiei „Moldsilva” nr. 08-P  
 din 14.01.2011 
 
 
 

REGULAMENTUL 
cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

1. Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere, denumit în continuare 
Regulamentul, este elaborat în corespundere cu Codul silvic nr.887-XIII  din  21.06.1996 (Monitorul 
Oficial al Republica Moldova nr.4-5/36 din 16.01.1997), Hotărîrea Guvernului nr. 740  din  17.06.2003 
„Pentru aprobarea actelor normative vizînd gestionarea gospodăriei silvice”  (Monitorul Oficial al 
R.Moldova nr.126-131/778 din 27.06.2003), Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”(Monitorul Oficial nr. 41-44 
art:185) şi stabileşte modul de organizare şi de desfăşurare a licitaţiilor forestiere cu strigare şi cu 
reducere (în continuare – licitaţie) de către autoritatea administrativă centrală pentru silvicultură şi 
subdiviziunile ei. 

2. Obiectul negocierilor  la licitaţiile forestiere sînt folosinţele în scopul de valorificare a produselor şi 
serviciilor forestiere, precum şi pentru dreptul de a presta servicii la îndeplinirea lucrărilor de 
gospodărire în fondurile forestier şi cinegetic. 

3. În conformitate cu legislaţia în vigoare, persoanele fizice (întreprinzători individuali), juridice şi 
asociaţiile, pot  beneficia  în scopuri - 

1) de valorificare a: 
a) produselor principale, rezultate din tăieri de regenerare şi de conservare a pădurilor; 
b) produselor secundare, rezultate  din  tăieri  de îngrijire a arboreturilor (degajări, curăţiri, rărituri) şi 

tăieri de reconstrucţie; 
c) produselor  rezultate din tăieri de igienă, necesitatea efectuării cărora este cauzată de uscarea 

totală sau parţială a arborilor; 
d) produselor rezultate din alte tăieri; 
e) produselor auxiliare (cioturi, coji etc.); 
f) produselor   rezultate  din  lichidarea  efectelor calamităţilor naturale (doborîturi de vînt, rupturi de 

zăpadă etc.); 
g) masei lemnoase exploatate fasonate şi sortimentelor; 
h) vînatului, peştelui, melcilor de viţă de vie etc.; 
i) produselor  accesorii ale pădurii: fructelor şi pomuşoarelor sălbatice, nucilor, ciupercilor, plantelor 

medicinale şi altor materii tehnice; 
j) fînului şi păşunatului vitelor în  anumite  sectoare  ale  fondului forestier care nu  sînt  locuri  de 

creştere şi de trai ale speciilor rare şi protejate de plante şi animale aflate  pe  cale de dispariţie 
fără a se afecta pădurea în conformitate cu legislaţia; 

k) rezultatelor   folosinţelor în  scopuri de cercetare ştiinţifică, de recreere, turism, sportive etc. 
2) pentru dreptul de a presta servicii la îndeplinirea lucrărilor de gospodărire în fondurile 

forestier şi cinegetic. 
4. Organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor este condiţionată de: 

1) publicarea prealabilă a comunicatului informativ cu privire la licitaţie; 
2) familiarizarea  participanţilor cu caracteristica bunurilor  şi lucrărilor expuse la licitaţie; 
3) asigurarea liberului acces la licitaţie şi a drepturilor egale pentru toţi participanţii, cu excepţia celor 

lipsiţi de acest drept, conform art. 26 din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi 
deetatizarea  proprietăţii publice; 

4) prioritatea preţului maxim propus; 
5) informarea publicului asupra rezultatelor licitaţiilor. 

5. Sursele financiare pentru organizarea licitaţiilor provin din taxa de participare la licitaţie, 
nerambursabilă, care se transferă la contul organizatorului licitaţiei. 
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6. Decizia privind expunerea la licitaţie a produselor şi serviciilor forestiere, precum şi pentru dreptul de a 
presta servicii la îndeplinirea lucrărilor de gospodărire în fondurile forestier şi cinegetic este luată de 
către directorului general al autorităţii administrative centrale pentru silvicultură. 

7.  Au dreptul să participe la licitaţie, în condiţiile prezentului Regulament, persoanele fizice (întreprinzători 
individuali), juridice şi asociaţiile, care fac dovada că dispun de mijloacele materiale, financiare, utilaje 
şi de forţa de muncă specializată.  

8. Forţa de muncă specializată este cea care posedă diplome şi atestate de confirmare a cunoştinţelor în 
domeniile solicitate. 

9. Autoritatea administrativă centrală pentru silvicultură (inclusiv întreprinderile silvice subordonate cu 
excepţia celor specializate în prelucrarea lemnului) nu participă la licitaţii, dar are dreptul să exploateze 
masă lemnoasă, în regie proprie, în scopul gospodăririi raţionale a pădurilor şi valorificării lemnului, 
asigurării regenerării la timp a arboretelor, precum şi al evitării declasării lemnului. 

10. Nu pot participa la licitaţie, în calitate de ofertanţi – cumpărători, direct sau prin reprezentanţi, în nume 
propriu, salariaţii autorităţii silvice centrale, inclusiv al entităţilor silvice subordonate. 

 
II. ORGANIZAREA LICITAŢIEI 

11. În cazurile de expunere la licitaţie a folosinţelor  în scopul de valorificare a produselor şi serviciilor 
forestiere, precum şi pentru dreptul de a presta servicii la îndeplinirea lucrărilor de gospodărire în 
fondurile forestier şi cinegetic,  se va institui Comisia de licitaţie. 

12. Comisia de licitaţie se formează prin ordinul directorul general al autorităţii administrative centrale 
pentru silvicultură, fiind compusă din 9 membri, secretariatul Comisiei se asigură de unul din membrii 
acesteia, desemnat de preşedinte. 

13. Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii: 
1) examinarea dosarelor bunurilor şi lucrărilor  expuse la licitaţie; 
2) stabilirea de comun cu personalul responsabil desemnat în cadrul entităţilor subordonate a preţului 

iniţial de expunere şi a taxei de participare pentru persoanele fizice (întreprinzători individuali) şi 
juridice, inclusiv străine şi apatrizi, a modului şi termenelor de achitare a costului; 

3) stabilirea, în conformitate cu legea, a organului de presă în care va fi publicat comunicatul 
informativ; 

4) înregistrarea participanţilor la licitaţie; 
5) desfăşurarea licitaţiei în conformitate cu Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere 

aprobat prin hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 (Monitorul Oficial nr. 41-44 art:185); 
6) respectarea condiţiilor de participare la licitaţie şi garantarea drepturilor participanţilor; 
7) desemnarea cîştigătorilor licitaţiei; 
8) scoaterea bunurilor şi lucrărilor de la licitaţie sau suspendarea licitaţiei; 
9) perfectarea proceselor-verbale privind rezultatele licitaţiilor şi a deciziilor Comisiei de licitaţie, 

inclusiv transmiterea lor, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare participanţilor. 
14. Comisia de licitaţie se creează din funcţionari şi specialişti, în limitele personalului scriptic şi fondului de 

salarizare stabilit. Pe parcursul activităţii Comisiei de licitaţie, în calitate de membri, pot fi antrenaţi, prin 
scrisoare, consultanţi - specialişti/experţi în domeniu, aceştia din urmă avînd drept de vot doar în 
cazurile expres prevăzute de legislaţie. 

15. Comisia de licitaţie poate fi desfiinţată, iar componenţa acestuia poate fi modificată numai prin emiterea 
ordinului directorului general al autorităţii administrative centrale pentru silvicultură.  

16. Comisia de licitaţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu 
respectarea principiilor transparenţei, publicităţii, obiectivităţii, imparţialităţii şi eficienţei.  

17. În cazul în care unul din membrii Comisiei de licitaţie absentează motivat, el este înlocuit (fără emiterea 
ordinului) cu persoana care exercită funcţiile acestuia pentru perioada de absenţă şi, respectiv, exercită 
funcţiile pe care membrul Comisiei de licitaţie absent le exercită din oficiu. Efectuarea unei asemenea 
înlocuiri se consemnează în procesul-verbal. 

18. Şedinţele Comisiei de licitaţie sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin 2/3 din membri, iar 
deciziile ei se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. Deciziile Comisiei de licitaţie se 
consemnează în procese-verbale semnate de toţi membrii cu drept de vot prezenţi la şedinţe.  

19. Licitantul (persoană ce conduce licitaţia publică) de regulă, este numit din rîndul personalului scriptic al 
autorităţii administrative centrale pentru silvicultură, nefiind remunerat. 
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20. Pregătirea licitaţiilor se face din timp de către Comisia de licitaţie, de comun cu personalul responsabil 
desemnat în cadrul entităţilor silvice, înainte de publicarea anunţului privind organizarea acestora, prin 
nominalizarea loturilor care se vor licita şi prin întocmirea caietului de sarcini. 

21. Caietul de sarcini va cuprinde cerinţele silvice pentru efectuarea folosinţelor şi a lucrărilor propuse, 
termenii de efectuare a acestora, alte condiţii şi dispoziţii legale, care trebuie cunoscute şi respectate 
de persoanele solicitante şi termenul de încheiere a contractului. 

22. Modelul tip a caietului de sarcini (anexa nr. 1) este elaborat pentru fiecare tip de folosinţă şi/sau tip de  
lucrare în corespundere cu normele tehnice şi normativele în vigoare şi se aprobă de directorul 
general. 

23. Documentaţia tehnico-economică a fiecărui lot este furnizată persoanelor interesate, contra cost, la 
preţul stabilit prin ordinul directorului general în funcţie de cheltuielile efective determinate de 
întocmirea şi multiplicarea acesteia. 

24. Licitaţiile forestiere  se organizează pentru loturi întregi, constituite conform instrucţiunilor silvice în 
vigoare. 

25. Comisia de licitaţie organizează şi pregăteşte licitaţiile, în funcţie de condiţiile specifice, şi termenii de 
desfăşurare a activităţilor. 

26. Preţul iniţial al licitaţiei, exprimat în lei moldoveneşti se stabileşte de către Comisia de licitaţie de 
comun cu persoanele responsabile desemnate în cadrul entităţilor silvice, în baza Metodologiei de 
clacul aprobate, în funcţie de nivelul cheltuielilor de gospodărire şi alţi factori de influenţă, specifici 
economiei de piaţă. 

27. Cu cel puţin 15 zile înainte de începerea licitaţiei, Comisia de licitaţie publică în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova şi pe pagina web al autorităţii administrative centrale pentru silvicultură un 
comunicat informativ, privind desfăşurarea licitaţiei.  

28. Comunicatul va include următoarele informaţii:  
1) denumirea organizatorului licitaţiei, sediul acestuia, numărul de telefon, fax, email; 
2) locul, data şi ora ţinerii licitaţiei; 
3) lista loturilor care se supun licitaţiei, pe entităţi subordonate şi ocoale silvice; 
4) preţul iniţial al licitării; 
5) pasul licitări; 
6) modul de familiarizare cu loturile expuse la licitaţie;  
7) condiţiile de participare la licitaţie, inclusiv modul şi termenele de achitare a preţului;  
8) suma taxei de participare şi mărimea acontului pentru fiecare lot expus la licitaţie;  
9) conturile de decontare la care se va achita taxa de participare la licitaţie şi acontul;  
10) termenul-limită de prezentare a cererii şi a documentelor necesare pentru participarea la licitaţia cu 

strigare;  
11) după caz, condiţiile suplimentare şi altă informaţie relevantă.  

29. Persoanele fizice (întreprinzători individuali) şi juridice interesate, care doresc să cunoască 
caracteristicile cantitative şi calitative a loturilor expuse, se pot adresa după consultaţii la organizatorul 
licitaţiei, precum şi pentru a se deplasa în teren pentru informare. 

 
III.CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

30. La licitaţie pot participa:  
1) persoane fizice (întreprinzători individuali) şi juridice din Republica Moldova, cu excepţia celor 

specificaţi la p. 10 al prezentului Regulament;  
2) persoane fizice (întreprinzători individuali) şi juridice străine integral private, apatrizii, în condiţiile 

legii;  
3) asociaţii ale persoanelor specificate în pct. 1 şi 2. 

31. La licitaţie au dreptul să asiste:  
1) participanţii şi reprezentanţii acestora care au accesul asigurat prin achitarea taxei de participare;  
2) în calitate de observatori pot fi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, 

organelor fiscale, mass-media, etc.  
32. Pentru a participa la licitaţia cu strigare şi cu reducere, solicitanţii, după publicarea comunicatului 

informativ, dar cel tîrziu cu o zi înainte de începerea licitaţiei, prezintă secretarului Comisiei de licitaţie o 
cerere, conform formularului – tip stabilit (anexa nr.2), documentele care certifică, în modul stabilit, 
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identitatea participantului, precum şi actele care confirmă achitarea acontului, la contul indicat şi în 
mărimea prevăzută de prezentul Regulament, şi a taxei de participare la licitaţie, procura, în cazul 
participării prin reprezentanţi.  

33. Taxa de participare la licitaţii se stabileşte de către Comisia de licitaţie, dar nu va fi sub nivelul mărimii 
unui salariu minim pe ţară, stabilit în condiţiile Legii nr.1432-XIV din 28 decembrie 2000 privind modul 
de stabilire şi reexaminare a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, 
art.79).  

34. Acontul se depune pe contul indicat în comunicatul informativ, mărimea lui constituind 10% din preţul 
iniţial al lotului.  

35. Acontul achitat de agentul economic câştigător, în condiţiile art.34, rămâne la entitatea silvică pentru 
silvicultură, reprezentând parte din valoarea masei lemnoase ce urmează a se contracta. În cazul în 
care participantul intenţionează să participe la licitarea mai multor loturi, el achită acontul pentru fiecare 
din ele. Acontul cîştigătorului licitaţiei este inclus în preţul lotului adjudecat.  

36. Participanţii la licitaţie au dreptul:  
1) să participe personal sau prin reprezentanţii lor mandataţi, în modul stabilit;  
2) să ia act de documentele referitoare la lotul expus la licitaţie;  
3) să examineze, la faţa locului, lotul expus la licitaţie. 
 

IV. MODUL DE DESFĂŞURARE A LICITAŢIILOR  
37. Licitaţiile se ţin la locul, data şi ora, comunicate prin anunţul publicitar 
38. În ziua desfăşurării licitaţiei, pînă la începerea ei, participanţii sînt obligaţi să se înregistreze la 

secretarul Comisiei de licitaţie.  
39. Dacă pentru loturile expuse la licitaţie nu se va înregistra nici un participant, Comisia de licitaţie va 

perfecta procesul-verbal al licitaţiei nule (anexa nr 3).  
40. Licitaţia cu strigare şi cu reducere se va desfăşura în următoarele condiţii:  

1) înainte de începerea licitaţiei, Comisia va stabili pasul licitării care nu va fi mai mic de 10 la sută din 
preţul iniţial de expunere, dar nu mai mare de 50 la sută; 

2) licitantul anunţă numărul lotului licitat şi descrie, succint, lotul expus la licitaţie; 
3) licitantul anunţă numerele de înregistrare ale participanţilor înregistraţi pentru licitarea lotului 

respectiv;  
4) participantul al cărui număr este rostit de către licitant trebuie să ridice fişa de participant, astfel 

confirmînd participarea sa la licitarea lotului în cauză;  
5) începutul licitaţiei este considerat momentul din care licitantul anunţă preţul de expunere al lotului 

şi pasul licitării. După anunţarea preţului de expunere, licitantul aşteaptă propuneri de majorare a 
lui, în conformitate cu pasul stabilit de Comisie;  

6) participantul care doreşte să propună un preţ majorat, ridică fişa de participant şi numeşte preţul 
nou. Licitantul, indicînd participantul care primul a propus un preţ majorat, anunţă preţul propus şi 
numărul participantului. Dacă după ce licitantul anunţă de trei ori preţul şi nici unul dintre 
participanţi nu propune un preţ mai mare, licitantul, concomitent cu a treia lovitură de ciocan, 
anunţă adjudecarea în favoarea participantului care a propus acest preţ. După aceasta, licitarea 
lotului respectiv se consideră încheiată.  

41. Loturile nesolicitate la două licitaţii cu strigare, la decizia Comisiei, pot fi expuse la licitaţia cu reducere.  
1) Preţul iniţial de expunere la licitaţia cu reducere se stabileşte de Comisia de licitaţie, astfel încît să 

nu fie mai mic decît preţul iniţial indicat în comunicatul informativ la ultimul concurs sau la ultima 
licitaţie cu strigare.  

42. Licitaţia cu reducere se va desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii:  
1) pasul reducerii nu va depăşi 5 (cinci) procente de la preţul de expunere;  
2) reducerea preţului poate continua pînă la 50 la sută de la preţul de expunere;  
3) loturile expuse la licitaţie, dar nesolicitate, precum şi loturile scoase de la licitaţie, pot fi expuse la 

licitaţii cu reducere repetate.  
43. La licitaţia cu reducere, licitarea preţului începe din momentul anunţării preţului de expunere.  

1) Licitantul anunţă preţul iniţial de expunere, pasul reducerii şi începe să reducă treptat preţul, de 
fiecare dată declarînd clar preţul nou. Dacă după a treia repetare a preţului redus, niciunul dintre 
participanţi nu şi-a exprimat dorinţa să-şi adjudece lotul, licitantul reduce preţul încă cu un pas.  

 5



44. Licitantul reduce preţul lotului pînă cînd unul dintre participanţi nu va fi de acord cu preţul anunţat şi va 
confirma acest fapt prin ridicarea fişei de participant. Licitantul va cere participantului să confirme 
oferta, numind suma pentru care este de acord să achite lotul şi propunînd, totodată, participanţilor 
majorarea preţului nominalizat. În cazul propunerilor de majorare a preţului, licitaţia cu reducere se 
transformă în licitaţie cu strigare.  

45. În cazul în care în cadrul licitaţiilor se constată încălcări ale procedurii de desfăşurare a licitaţiei, 
Comisia este în drept să suspende licitaţia în orice moment, pînă la luarea deciziei privind continuarea 
ei sau scoaterea de la licitaţie a lotului în cauză.  

46. Participantul căruia i s-a adjudecat lotul este obligat să semneze procesul-verbal al rezultatelor licitaţiei 
(anexa nr.4);  

47. Participantul căruia i s-a adjudecat lotul, dar a refuzat să semneze procesul-verbal privind rezultatele 
licitării, este lipsit de dreptul de a participa în continuare la licitaţiile privind lotul dat. În acest caz, 
acontul depus nu se restituie.  

48. Licitarea lotului este reluată în cadrul aceleiaşi licitaţii şi în aceleaşi condiţii.  
49. În cazul licitaţiilor nule din motiv că nici unul dintre participanţi nu şi-a manifestat dorinţa de a procura 

lotul expus de la licitaţie, se întocmeşte procesul-verbal al licitaţiei nule (anexa nr.3).  
50. În cazul licitaţiei nule din motiv că lotul a fost scos de la licitaţie ca rezultat al acţiunilor neconforme ale 

participanţilor, acontul se restituie numai participanţilor care nu au contribuit prin acţiunile lor la 
scoaterea de la licitaţie a lotului respectiv. În cazul în care adjudecatarul refuză încheierea contractului 
de vînzare - cumpărare el pierde dreptul de restituire a acontului.  

51. În cazul înregistrării la licitaţia cu strigare a unui singur participant, Comisia este în drept să atribuie 
acestuia lotul solicitat la un preţ mai mare decît preţul de expunere, dar nu mai mic decît limita unui 
pas, conform art. 40, ali. 1) al prezentului Regulament. 

52. În cazurile de neachitare în termenele stabilite, Comisia are dreptul să anuleze rezultatele licitaţiei prin 
emiterea unui ordin, copia cărora se transmite participantului. În asemenea cazuri, acontul nu se 
restituie.  

53. Participanţilor necîştigători li se restituie acontul în termen de 7 zile lucrătoare de la încheierea licitaţiei.  
 

V. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI ŞI ACHITAREA COSTULUI LOTULUI  
54. Cîştigătorul licitaţiei, în termen de 7 zile lucrătoare după desfăşurarea licitaţiei, este obligat să semneze 

contractul de exploatare a parchetului (anex nr. 5) şi să achite în avans 100% din valoarea lotului. Pe 
parcursul a 10 zile lucrătoare după achitarea plăţii în avans, părţile contractante asigură primirea-
predarea sectoarelor şi/sau bunurilor expuse în lotul de la licitaţie (anexa nr.6).  

55. La eliberarea autorizaţiei de exploatare a masei lemnoase şi/sau a biletului silvic cîştigătorul licitaţiei 
va prezenta autorităţii administrative centrale pentru silvicultură o garanţie bancară în mărime de 5% 
din suma contractată, drept garanţie pentru eventualele prejudicii care ar putea fi produse pădurii, 
seminţişului utilizabil, iar deblocarea sumei respective se va face la terminarea contractului, prin 
confirmare eliberată de autoritatea administrativă centrală pentru silvicultură. 

56. Cîştigătorul licitaţiei, în termen de 5 zile calendaristice după expirarea termenelor de exploatare a 
parchetului va restitui întreprinderii silvice parchetul în stare corespunzătoare, printr-un act de primire – 
predare (anexa nr.7). 

57. Actele de punere în valoare, caietele de sarcini, hărţile tehnologice, bonurile lucrărilor precum şi 
contractele prevăzute de prezentul Regulament, se întocmesc în conformitate cu instrucţiunile privind 
modalităţile, epocile de recoltare şi transport ale materialului lemnos din păduri, termenii de 
desfăşurare a lucrărilor aprobate prin ordinul directorului general autorităţii administrative centrale 
pentru silviculutră şi cu alte reglementări în vigoare.  

 
VI. DISPOZIŢII FINALE 

58. Pot fi scoase la vânzare şi loturi pentru care nu sunt asigurate condiţii pentru transportul produselor 
exploatate şi pentru care, prin contract, se convine ca lucrările de construcţie, întreţinere şi reparaţie a 
drumurilor forestiere să fie executate de persoana cărui i sa adjudecat lotul respectiv, şi plătite, prin 
compensare, cu valoarea produselor contractate. Lucrările de construcţie, întreţinere şi reparaţie a 
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drumurilor forestiere vor fi recepţionate de o comisie al cărui preşedinte este inginerul silvic - şef al 
entităţii silvice. 

59. Masa lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă şi nescoasă din parchete până la 
sfârşitul anului calendaristic, din motive independente de cîştigătorul licitaţiei, constituie cu prioritate, 
resursă pentru anul următor. Aceasta se va inventaria şi, în funcţie de volumul neexploatat se va 
reeşalona la tăiere, printr-un act adiţional la contractul respectiv, dar nu mai târziu de 31 martie, 
evitându-se dubla percepere a contravalorii sale. 

60. Persoanele fizice (întreprinzători individuali) şi juridice participanţi la licitaţie care consideră că au fost 
respinşi pe motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile prezentului Regulament, pot 
face o contestaţie. Contestaţia se formulează în scris, pe loc şi se adresează spre soluţionare 
preşedintelui Comisiei de licitaţie. Contestaţia se soluţionează în termen de 2 zile lucrătoare de la data 
depunerii spre înregistrare, în cazul preselecţiei şi în termen de 5 zile lucrătoare, în cazul licitaţiei. 

61. Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, preşedintele Comisiei 
de licitaţie, sau directorul general al autorităţii administrative centrale pentru silvicultură, după caz, va 
anula licitaţia şi va decide organizarea unei noi licitaţii, dispunând totodată de sancţionare 
corespunzătoare. 

62. Organizatorii licitaţiilor asigură informarea societăţii civile despre rezultatele licitaţiilor.  
63. Organizatorii licitaţiei şi membrii Comisiei de licitaţie nu au dreptul să participe sau să reprezinte 

participanţii la licitaţia pe care o organizează.  
64. Divergenţele apărute în procesul desfăşurării licitaţiei se soluţionează de Comisia de licitaţie înainte de 

încheierea licitaţiei.  
65. Litigiile apărute în urma licitaţiilor se soluţionează pe cale amiabilă sau în instanţele judecătoreşti 

competente ale Republicii Moldova, conform legislaţiei.  
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Anexa nr. 1 

 
Caiet de sarcini 

pentru exploatarea parchetului 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

(denumirea beneficiarului) 

Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură ____________________,ocolul silvic_______________________ 
1. Autorizaţia de exploatare nr. __________,         6.Specia principală care este îngrijită ________________ 
eliberată la «____» ____________19___     Compoziţia ţel a arboretului după realizarea exploată-                
2. Tratament/Tipul tăierii______________                    rii___________________________________________ 
3. Parcela _____, subparcela ___________                7. Distanţa medie de colectare ________ metri 
4. Suprafaţa parchetului   ___________ ha                   ( actul nr.____ din «____» _______________201_____) 
5. Compoziţia arboretului _____________                 8. Distanţa medie de transportare _________________ km 
  Vîrsta ____ani, clasa de producţie_______                   ( actul nr. ____ din «____» ______________201_____) 
  Volumul la 1 ha ______________ m3                        9. Relieful______________, panta terenului___________ 

10. Volumul sortimentelor, m3 
    Planificat  Realizat  

Nr. Sortimentele Diverse tari  Diverse Diverse tari  Diverse  
crt.    total inclusiv stejar moi total inclusiv stejar moi 
l. Lemn de lucru rotund- total, 

inclusiv: 
        

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

    ll.Lemn de foc           
    lll.Masă lemnoasă realizabilă secun-   dară :  
Nuiele                                 

        

       Crăci, ramuri           
    lV.Masă lemnoasă neutilizabilă         

 total :           
            

    V. În total:           

11. Date despre evidenţa seminţişului 
Categoria de 

înălţime 
Pînă la începutul exploatării, buc. la 1 ha 

(pe specii) 
După terminarea exploatării, buc. la 1 ha 

(pe specii) 
           
           
           
           
           

 
12. Pentru exploatarea parchetului beneficiarul este obligat să închei contract de exploatare a parchetului şi să 
primească de la ocolul silvic parchetul prin act de predare primire (3 exemplare, I-întreprindere silvică, II-beneficiar, 
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III-Agenţia „Moldsilva”), în termene de 10 zile lucrătoare după cîştigarea licitaţiei, în conformitate cu Regulile de 
eliberare a lemnului pe picior în păduri (Hotărîrea Guvernului nr. 740 din 17.06.2003), ca şi respectarea altor 
prevederi ale acestora şi să restituie întreprinderii silvice parchetul în stare corespunzătoare, prin act similar, în 
termene de 5 zile lucrătoare după expirarea termenelor de exploatare a parchetului. 
13. Volumul masei lemnoase extrase_________________________________________________________ m3 

14. Numărul total al arborilor extraşi________________________________________________________ buc. 
15. Volumul mediu al fusului __________________________________________________________ m3 
16. Volumul mediu extras la 1 ha ___________________________________________________________ m3 
17. Lăţimea postatelor _________ m. 
18. Metoda de doborîre (mecanică, manuală ) şi denumirea utilajului_________________________________ 
19. Curăţirea de crăci (pe depozitul primar, pe căile de colectare sau la locul tăierii). 

(necesarul se subliniază) 

20. Secţionarea (pe depozitul primar, la locul tăierii). 
                          (necesarul se subliniază) 

21. Colectarea ( manuală, cu animale, cu tractoare ) şi metoda de executare (de vîrful sau baza fusului etc.). 
(necesarul se subliniază) 

22. Transportarea (metoda)___________________________________________________________________ 
23. Curăţirea parchetului (strîngerea resturilor de exploatare în grămezi pentru realizare sau pentru a putrezi, 
mărunţirea şi împrăştierea resturilor uniform pe suprafaţa exploatată, scoaterea resturilor în goluri pentru ardere). 
  (necesarul se subliniază) 
24. Alte indicaţii ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

Planul şi schiţa de exploatare a parchetului 
 
Parcela ______, subparcela _____, scara ___________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: 

_______________________________                _________________________________ 
 
_______________________________                _________________________________ 
 
_______________________________                _________________________________ 
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Ghid la lucrările de exploatarea pădurii 
Pe terenurile fondului forestier sînt interzise activităţile care ar putea submina integritatea acestuia şi care cad 

sub incidenţa art. 84 al Codului Silvic. 
Beneficiarii forestieri, care au admis încălcarea prescripţiilor silvice în fondul forestier, în vegetaţia forestieră 

din afara fondului forestier amplasată pe terenurile agricole, terenurile transportului rutier şi feroviar, terenurile 
fondului acvatic, achită despăgubiri în următoarele cazuri: 

a) tăierea sau vătămarea arborilor plus, arborilor semincieri şi a arborilor din grupe şi pîlcuri seminciere;  
b) tăierea ilicită, distrugerea şi vătămarea arborilor, arbuştilor şi lianelor interzise pentru extragere în 

corespundere cu pct.13 al prezentelor Reguli;  
c) recoltarea sau colectarea masei lemnoase în perioada interzisă (indicată în autorizaţia de exploatare sau în 

bon);  
d) recoltarea sau colectarea masei lemnoase, inclusiv în parchetele transmise în prealabil beneficiarului 

forestier conform actelor, pînă la primirea autorizaţiilor de exploatare a pădurii sau a bonurilor; la primirea autorizaţiei 
de exploatare a pădurii (bonului), dar pînă la alocarea parchetului ca teren în natură; după expirarea termenului 
indicat în autorizaţia (bonul) de exploatare a pădurii, precum şi recoltarea sau colectarea masei lemnoase după 
sistarea sau încetarea dreptului de folosinţă în conformitate cu pct.22-25 ale prezentelor Reguli;  

e) perfectarea inoportună a autorizaţiilor (bonurilor) de exploatare a pădurii pentru tăierea deja executată, 
permisă în conformitate cu punctul 63 al prezentelor Reguli;  

f) lăsarea arborilor pe picior:  
• în sectoarele de pădure compactă (cu suprafaţa mai mare de 0,10 ha);  
• în grupe (cu suprafaţa pînă la 0,10 ha) şi arbori solitari sau sectoare brăcuite prin tăieri selective în 

parchetele destinate tăierilor rase.  
Parchetul se consideră început în exploatare, iar după expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei de 

exploatare a pădurii - neexploatat, în cazul extragerii a peste 5 m3 de masă lemnoasă;  
g) netransportarea în termenele stabilite (inclusiv termenele prelungite) a masei lemnoase din parchete, din 

locurile lucrărilor de curăţire a sectoarelor pentru depozite silvice, drumuri forestiere, construcţii, edificii şi instalaţii, 
precum şi a masei lemnoase accidentale de-a lungul drumurilor forestiere într-un termen de peste 4 luni;  

h) transportarea, descărcarea sau prelucrarea masei lemnoase pînă la atestare, în cazul eliberării lemnului 
după cantitatea recoltată; transportarea masei lemnoase într-un loc neindicat în autorizaţia de exploatare a pădurii, 
bonul sau biletul silvic, în cazul tuturor tipurilor de evidenţă;  

i) secţionarea iraţională a masei lemnoase, cînd volumul lemnului de lucru recoltat este sub indicii din 
autorizaţiile pentru exploatarea pădurii sau bonuri cu mai mult de 10%;  

j) tăierea (extragerea) arborilor doborîţi de vînt, rupţi de zăpadă ori uscaţi fără autorizaţia de exploatare a 
pădurii (bonul);  

k) nimicirea mărcilor sau a numerelor de pe arbori şi cioate;  
l) depăşirea cotelor stabilite de eliberare a masei lemnoase (în cazul cînd depăşirea cotei de eliberare este 

mai mare decît o unitate rotunjită);  
m) recoltarea produselor lemnoase auxiliare, efectuarea folosinţelor accesorii şi altor folosinţe silvice fără 

primirea biletului silvic sau cu încălcarea termenelor şi regulilor de folosire;  
n) defrişarea neautorizată a cioatelor;  
o) curăţirea necalitativă sau inoportună a parchetelor de resturi de exploatare (inclusiv în cazul depăşirii 

intervalului de 10 zile de la tăierea arborilor şi pînă la curăţire în perioada de primăvară-vară), nedegajarea 
suplimentară a parchetelor exploatate pe timp de iarnă pînă la începutul perioadei de pericol incendiar; poluarea cu 
resturi de exploatare a pădurilor şi terenurilor împădurite în cadrul lucrărilor de curăţire a terenurilor sub căi de acces, 
depozite silvice şi în alte scopuri, precum şi a benzilor de 50 m limitrofe acestor obiecte şi a drumurilor forestiere, 
lăsarea arborilor doborîţi şi a arborilor aninaţi;  

p) lăsarea în parchete a arborilor suspendaţi;  
q) lăsarea în pădure pe perioada de vară a lemnului de răşinoase necojit în termenul stabilit, a lemnului de 

foioase fără decojire parţială, dacă masa lemnoasă menţionată nu este prelucrată cu insecticide sau nu este stivuită 
în depozitele primare, finale şi alte depozite în corespundere cu standardele, instrucţiunile şi recomandările în 
vigoare;  

r) lăsarea cioatelor cu înălţimea mai mare de 1/3 din diametrul secţiunii, iar la tăierea arborilor cu diametrul sub 
30 cm - cu înălţimea mai mare de 10 cm.  

Pentru lăsarea cioatelor înalte în pădurile de luncă din motive silviculturale, nu se aplică despăgubiri;  
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s) neîndeplinirea cerinţelor indicate în contract privind demolarea construcţiilor, edificiilor, instalaţiilor şi altor 
obiecte, recultivarea terenurilor fondului forestier, ori recoltarea masei lemnoase sau altor resurse forestiere la 
demararea valorificării terenului forestier, precum şi neexecutarea clauzelor privind aducerea drumurilor existente în 
stare bună, potrivită pentru utilizare conform destinaţiei;  

t) cedarea neautorizată a drepturilor de folosinţă acordate beneficiarului forestier conform autorizaţiei de 
exploatare sau bonului. 
Caietul de sarcini a fost întocmit de: 
Au controlat: 
1. Şeful ocolului silvic                                                                «_____»_____________201_______ 
2. Inginer fond forestier                                                              «_____»_____________201_______ 
3. Inginer protecţia muncii                                                          «_____»_____________201_______ 
Semnături: 

Directorul unităţii silvice___________________________________________________________ 
                                                                                 numele, prenumele, semnătura 

Inginerul silvic-şef al unităţii silvice_________________________________ 
                                                                      numele, prenumele, semnătura 

Cu regulile de protecţia muncii şi tehnica securităţii am luat cunoştinţă, beneficiarul forestier 
_________________________________________________________________ 

                                                                                     numele, prenumele, semnătura 
Am transmis parchetul pentru exploatare şi caietul de sarcini conform actului din «_____»____________20__ 

Şeful ocolului silvic ________________________________________________________ 
                                                                                    numele, prenumele, semnătura 
Am primit parchetul pentru exploatare şi caietul de sarcini «_____»____________________20____ 

Beneficiar ____________________________________________________________ 
                                                                                     numele, prenumele, semnătura 
Începutul exploatării parchetului la «______» ________________20__. 
Concluzii privind efectuarea lucrărilor de exploatare: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
«____» ________________20___   ___________________________________________________________ 
                                                                                   funcţia, numele, prenumele, semnătura 
Sfîrşitul exploatării parchetului la «_____» ________________201_____ 
Atestarea parchetului s-a efectuat la «_____» ________________201____ 
Parchetul a fost transmis conform actului la «_____» ________________201____ 

Şeful ocolului silvic _______________________________________________________ 
                                                                                   numele, prenumele, semnătura 

Maistrul silvic ___________________________________________________________ 
                                                                                   numele, prenumrle, semnătura 

Beneficiar ______________________________________________________________ 
                                                                                   numele, prenumele, semnătura 
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Anexa nr. 2 

 
 

CERERE  
de participare la licitaţie 

 
  

Localitatea ___________________ 
   

                                     ______________________ 20__ 
   

Participantul ________________________________________________________________________________  
(denumirea completă, adresa juridică, adresa poştală, telefon fix, mobil)  

___________________________________________________________________________________________  
   
 
Certificat de înregistrare nr.________________________________________ din ________________ 20 _____  
În persoana reprezentantului său ________________________________________________________________  
actele de identitate ____________________________________ seria __________________________________  
numărul ____________________________________________________________________________________  
care activează conform ________________________________________________________________________  

(documentele care certifică identitatea participantului)  

solicit participarea la licitarea lotului nr. ______:  
___________________________________________________________________________________________  

(denumirea completă a întreprinderii silvice (silvo-cinegetice), ocolul silvic, parcela, subparcela, cantitatea totală a masei lemnoase, preţul iniţial)  

___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
   
Am luat cunoştinţă de Comunicatul informativ privind desfăşurarea licitaţiei, de documentaţia referitoare la bun  
şi accept condiţiile de desfăşurare a licitaţiei.  
   
Participantul ________________________________________________________________________________  

(semnătura participantului)  

   
Am achitat taxa de participare la licitaţie în sumă de _______________ (______________________________) lei 

                        (cu cifre)                                                                 (cu litere)  

şi acontul în sumă de _________________________ (_____________________________________________) lei.  
                                                                        (cu cifre)                                                                            (cu litere) 

  
Cererea este preluată de Comisia de licitaţie.  
   
Secretarul _______________________________________________  __________________________________ 

                                           (numele, prenumele)  (semnătura)  

  
Participantul este înregistrat în Registrul de evidenţă a cererilor de participare la licitaţie cu numărul ___________. 
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           Anexa nr. 3 
 

      
     PROCES-VERBAL nr.______  

al licitaţiei nule  
  

Localitatea ___________________ 
   

                                                ______________________ 20__ 
   
1. A fost scos la licitaţie lotul __________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(denumirea completă a întreprinderii silvice (silvo-cinegetice), ocolul silvic, parcela, subparcela, cantitatea totală a masei lemnoase, preţul iniţial)  
 
2. Preţul de expunere__________________________ (_____________________________________________) lei.  

                                                                         (cu cifre)  (cu litere)  

3. Licitaţia se consideră nulă din motivele:  
___________________________________________________________________________________________  

(se indică motivele)  

___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________ 
  

   
Preşedintele Comisiei de licitaţie 

   
_______________________ 

(numele, prenumele) 

   
_________________________  

(semnătura)  
   

Membrii Comisiei: 
________________ 

(numele, prenumele)  
____________________ 

 (numele, prenumele)  
________________ 

(numele, prenumele)  
____________________ 

 (numele, prenumele) 

   
_________________________  

(semnătura)  
_________________________  

(semnătura)  
_________________________  

_________  

   
Licitantul 
   
   
L.Ş. 

   
________________ 

(numele, prenumele) 

   
_________________________  

(semnătura)  
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Anexa nr. 4 
 

PROCES-VERBAL nr.______  
privind rezultatele licitării 

  
Localitatea ___________________ 

   
                                                        ______________________ 20__ 

   
1. Conform procesului-verbal de desfăşurare a licitaţiei nr. ____________________, la licitaţie a fost adjudecat lotul 
Nr. ________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  

(denumirea completă a întreprinderii silvice (silvo-cinegetice), ocolul silvic, parcela, subparcela, cantitatea totală a masei lemnoase, preţul iniţial)  
  
2. Preţul iniţial de expunere a lotului _________________ (__________________________________________) lei. 

                                                                                                                   (cu cifre)                                                             (cu litere)  

  
3. Preţul de atribuire a lotului _____________________(____________________________________________) lei. 

                                                                                (cu cifre)                                                                  (cu litere)  

   
4. Numărul de înregistrare al ofertantului, care a cîştigat licitaţia __________________________.  
5. Denumirea completă / numele, prenumele şi funcţia agentului economic, reprezentantului  
_______________________________________________________________________________________________  
   
6. Cumpărătorul se obligă:  
1) după semnarea procesului-verbal să achite preţul licitat în sumă de ___________________________________  

                                                                                                                                            (cu cifre)  
(_________________________________________________________________________________________) lei; 

(cu litere) 
   
 
 

   
Preşedintele Comisiei de licitaţie 

   
_______________________ 

(numele, prenumele) 

   
_________________________  

(semnătura)  
   

Secretarul Comisiei de licitaţie 
 
Membrii Comisiei: 

________________ 
(numele, prenumele)  

____________________ 
 (numele, prenumele)  

________________ 
(numele, prenumele)  

____________________ 
 (numele, prenumele) 

   
_________________________  

(semnătura)  
_________________________  

(semnătura)  
_________________________  

  

  
Licitantul 

   
________________ 

(numele, prenumele) 

   
_________________________  

(semnătura)  
  

Agentul economic/ reprezentantul acestuia  
   
   
L.Ş. 

   
_______________________ 

(numele, prenumele) 

   
_________________________  

(semnătura) 
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Anexa nr. 5 

 
CONTRACT nr._____ 

de exploatare a parchetului 
 

__ ___________ 20__                                                                      mun.(or.) _________________ 

Părţile contractante 

Acest contract este încheiat între Întreprinderea de  Stat pentru Silvicultură „_________________” cu sediul 
în _____________________________, cont de decontare _____________________________ deschis la banca 
_____________________________, codul băncii ___________________________, cod poştal MD-_______, 
telefon ___________________, fax _________________, cod fiscal ___________________, reprezentat prin dl 
_____________________, director, în calitate de Gestionar, care acţionează în conformitate cu Statutul întreprinderii 
de stat pentru silvicultură, pe de o parte, 

şi SRL „_________________” cu sediul în _____________________________, cont de decontare 
_____________________________deschis la banca _____________________________, codul băncii 
___________________________, cod poştal MD-_______, telefon ___________________, fax 
_________________, cod fiscal ___________________, reprezentat prin dl _____________________, director, în 
calitate de Beneficiar, care acţionează în conformitate cu Statutul întreprinderii, pe de altă parte, au  încheiat 
prezentul contract 

 
I. Obiectul contractului 

 
1.1. În baza rezultatului licitaţiei forestiere din data de “____” _________ 20__, proces – verbal al licitaţiei 

nr. ____ din “____” __________ 20__, autorizaţiei de exploatare a pădurii nr._______ din “___” __________ 20__, 
Gestionarul predă în condiţiile prevăzute în pct. 3.12 al prezentului contract, iar Beneficiarul forestier primeşte spre 
exploatare parchetul cu suprafaţa de _____ ha, cu volumul total brut de _____ m3, valoarea masei lemnoase 
(contractului) constituind ___________ lei, în parcela ___, subparcela _______ din ocolul silvic _______________. 

1.2. Termenul de exploatare a parchetului __________________. 
1.3. Termenul de predare a parchetului exploatat ______________. 

 
II. Obligaţiunile pãrţilor 

 
1. . Gestionarul (se obligă): 
a) Să asigure transmiterea parchetului (lotului adjudecat) către Beneficiar, prin actul de primire – predare.   
b) Să asigure Beneficiarul forestier cu caietul de sarcini pentru exploatarea parchetului. 
c) Să instruiască în mod obligatoriu Beneficiarul forestier privind tehnologiile şi termenii de recoltare admise 

şi să supravegheze termenii de exploatare a parchetului şi de transportare a producţiei forestiere. 
d) Să nu efectuieze lucrări silvice în zona de 50 metri limitrofă parchetului. 
e) În caz de încălcare a tehnologiilor şi termenilor de exploatare a parchetului, are dreptul să stopeze 

efectuarea tăierilor pînă la înlăturarea încălcărilor şi neajunsurilor. 
 

2. Beneficiarul forestier (se obligă): 
a) Să respecte tehnologiile de exploatare a parchetului conform caietul de sarcini pentru exploatarea 

parchetului. 
b) Să respecte termenele de exploatare a parchetului şi de transportare a producţiei forestiere. 
c) Să stabilească locul de depozitare a masei lemnoase recoltate în afara teritoriului parchetului exploatat. 
d) Să asigure ridicarea masei lemnoase recoltate de pe teritoriul parchetului concomitent cu finisarea 

lucrărilor de exploatare. 
e) Să efectueze lucrările prin metode care nu vor provoca erozia solului şi care vor exclude sau limita 

afectarea stării şi regenerării arboretului. 
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f) Să nu taie sau vătămeze arborii nepreconizaţi extragerii. 
g) Să nu recolteze arbori după limitele parchetelor transmise, inclusiv în benzile limitrofe cu lăţimea de 50 

metri. 
h) Înălţimea cioatelor la exploatarea arborilor cu diametrul sub 30 cm să nu fie mare de 10 cm, iar cu 

diametrul de peste 30 cm să fie nu mai mare de 1/3 din diametrul secţiunii. 
i) Să cureţe parchetul de resturile de exploatare, iar suprafeţele deteriorate în procesul exploatării să fie 

aduse în stare aptă pentru efectuarea lucrărilor de regenerare. 
j) Să organizeze utilizarea deşeurilor de la exploatarea şi secţionarea masei lemnoase. 
k) Să respecte la exploatarea parchetului regulile şi normele de protecţie a muncii în silvicultură. 
l) Să achite în termen de 7 (şapte) zile lucrătoare după desfăşurarea licitaţiei, 100% plată în avans din 

valoarea lotului adjudecat. 
m) Să transmită Gestionarului după exploatare parchetul eliberat, întocmind în acest sens un act de primire 

– predare. 
n) Să suporte toate cheltuielile ce ţin de compartimentul „Protecţia muncii” şi poartă responsabilitate pe 

deplin pe acest compartiment.  

III.  Dispoziţii finale 
 

  3.1. Prezentul contract este întocmit în trei exemplare egal autentice, cu forţă juridică egală, fiind expus pe 
2 (două) pagini. Primul exemplar revine Gestionarului, al doilea – Beneficiarului şi al treilea – autorităţii administrative 
centrale pentru silvicultură. 

  3.2. În acest contract cuvintele şi expresiile vor avea aceleaşi sensuri care le-au fost atribuite în condiţii 
generale de contractare. 

  3.3. Litigiile, ce apar în procesul executării contractului de efectuare a lucrărilor la exploatarea parchetelor 
se soluţionează conform legislaţiei în vigoare. 

 
 

GESTIONAR                                                                   BENEFICIAR 
      ÎSS (C), RN “____________________”                                                             P/J, P/F“____________________”                            
  
      Director ________________________                                                                 _________________________                                                      
          Numele, prenumele                                                                                                                                                                   Numele, prenumele 

    
                             ____________________                                                                           ____________________ 
                                                            Semnătura                                                                                                                                                                                   semnătura 

 
                         
 
                                     L .Ş.                                      L.Ş.   
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Anexa nr. 6 

 
Actde predare – primire  

a parchetului spre exploatare 
 
 

Întreprinderea de stat pentru silvicultură ____________________________, în persoana 
_________________________________________________________ 

(funcţia, numele şi prenumele) 
care acţionează în conformitate cu statutul întreprinderii de stat pentru silvicultură, a transmis, iar 
_______________________________________________________  
    (denumirea persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice) 
care acţionează în conformitate cu _____________________________________ a primit spre exploatare în baza 
Contractului nr. __________ de exploatare a parchetului şi autorizaţiei de exploatare a pădurii nr. _______ din 
„____” ___________ 20__ parchetul cu suprafaţa de ____ ha, cu volumul total brut de _____ m3, valoarea masei 
lemnoase ___________ lei, amplasat în parcela ____, subparcela _____, din ocolul silvic __________________. 
 

Termenul de exploatare a parchetului „____” _____________ 20__ 
Termenul de predare a parchetului exploatat „____” __________ 20__ 

Starea parchetului este satisfăcătoare, părţile neavînd pretenţii una faţă de cealaltă. 
 
Din partea întreprinderii de stat  
pentru silvicultură  ___________________________________________________ 
      (funcţia, numele şi prenumele, semnătura) 
       „_____” __________________ 20___ 
         

L.Ş. 
 
Din partea persoanei juridice sau  
numele şi prenume persoanei fizice ______________________________________ 
         (semnătura) 
       „_____” __________________ 20___ 
         

L.Ş. 
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Anexa nr. 7 

 
Act de primire – predare 
 a parchetului exploatat 

 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                  (denumirea persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice) 

_____________________________________________________________________________________ 
care acţionează în conformitate cu ______________________________________, 
iar întreprinderea de stat pentru silvicultură _______________________________ în persoana 
_____________________________________________________________________________________  
      (funcţia, numele şi prenumele) 

a primit parchetul exploatat în conformitate cu contractul nr. ________ de exploatare a parchetului şi autorizaţiei de 
exploatare a pădurii nr. __________ din „____” ___________ 20__ amplasat în parcela ____, subparcela _____, cu 
suprafaţa de _____ ha. 

În rezultatul examinării parchetului sau stabilit următoarele încălcări ale Regulamentului de eliberare a 
lemnului pe picior în păduri _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________ 

În conformitate cu Codul silvic ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  

(denumirea persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice) 
necesită a achita în contul întreprinderii de stat pentru silvicultură ___________________________ cuantumul 
despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin încălcarea Regulilor de eliberare a lemnului pe picior în păduri. 
 
 Starea parchetului este satisfăcătoare, părţile neavînd pretenţii una faţă de cealaltă. 
Din partea persoanei juridice sau  
numele şi prenume persoanei fizice ______________________________________ 

(semnătura) 

       „_____” __________________ 20___ 
         

L.Ş. 
Din partea întreprinderii de stat  
pentru silvicultură  ___________________________________________________ 

(funcţia, numele şi prenumele, semnătura) 

       „_____” __________________ 20___ 
         

L.Ş. 
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