
Anexa la modelul – conținutul – cadru al caietului de sarcini 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior de către unitățile 

                                                                                                 I.N.C.D.S. Marin Drăcea  

Anexa nr. 6 FORMULARELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA 

LICITAȚIE/NEGOCIERE 

Formular nr. 1 

Operator economic/Grup de operatori economici   
 

Nr. . . . . . . . . . . 
 

CERERE 

de înscriere la licitaţie 

 

 

     Operatorul economic/grupul de operatori ..............................................................., cu sediul în, 

............................................... , Județul, ..........................................,  str .............................................. 

nr......................, bl. ......................, et. ............................ , sc ................................., ap......................... 

cod poştal ........................ , telefon fix ................................. , mobil ........................................... , 

fax .......................................... , cont virament ................................................................................... , 

deschis la ................................................................. – sucursala....................................................... , 

înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr.  ..................................................................... ., 

cod unic de înregistrare .........................................................................................., reprezentat legal 

prin ............................................................................... ,  în calitate de ..................................., solicit 

înscrierea la licitaţia organizată de Baza Experimentală ..............  în data de 

.......................................... pentru achiziționarea de masă lemnoasă pe picior. 

Împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu organizatorul licitației/negocierii 

Baza Experimentală ............ pe dl/dna .................................................................., legitimat(ă) cu  

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

 

Baza Experimentală ................, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de 

natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate și prelucrate în condițiile 

legii. 

Completarea datelor de către semnatar pe acest formular constituie consimțământul 

explicit pentru a prelucra în continuare aceste date. 

 

 

Reprezentant legal, 
 

. . . . . . . . . . 
 

(semnătura şi tampila) 



Formular nr. 2 

Operator economic/ Grup de operatori economici  
 

Nr.  /    
 

DECLARAŢIE 

pentru înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă pe picior din data de . . . . . . . . . . 
 

    Subsemnatul, ..................................................................., CNP .... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... . , cu 

domiciliul în ............................................................................................................ ,  reprezentant legal al 

operatorului economic/grupului de operatori economici ............................................................, având                          

CUI ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, 

că, la preselecţia din data de .................................. pentru licitaţia publică de vânzare masă lemnoasă pe 

picior organizată de Baza Experimentală ..................., operatorul economic/grupul de operatori economici 

pe care îl reprezint îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică şi îmi asum şi semnez următoarele declaraţii: 

1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. a) din Regulamentul 

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

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii restante 

faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Naţională a Pădurilor - 

Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" şi Regia Autonomă 

Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - sau faţă de proprietarul/administratorul fondului 

forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz. 

2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. b) din Regulamentul 

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

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint: 

□ nu este membru al niciunui grup de operatori economici; 

□ este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal: . . . . . . . . . 

3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. d) din Regulamentul 

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

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Denumirea entităţii ..................................... 
a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la 

certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi. 

b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări 

servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă pe picior de . . . . . . . . . . mc, dar care până în 

prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere, după cum 

urmează: 

b1) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic de stat înfiinţat 

de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" . . . . . . . . . ., volumul de . . . . . . . . 

. .mc; 

b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică . . . . . . . . . ., volumul de .................... mc. 
Data completării: . . . . . . . . . . 

 

Reprezentant legal 

Operator economic/grupul de operatori 

economici 

. . . . . . . . . . 
(denumirea, semnătura autorizată, ştampila) 



 


