
Operator economic/Grup de operatori economici 

______________________________________  

Nr. _________/ _____________________ 

Formular nr. 1 

 

 

 

 

CERERE 
de înscriere la licitație 

 

 

Operatorul economic / Grupul de operatori __________________________________, 

cu sediul în localitatea _________________________ strada _____________________, 

Nr. ____, Bl. _____, Et ____, Sc. __, Ap. _____, COD poștal: ___________, Judeţul 

______________, telefon: ______________,  Fax:________________; e-
mail: 
 

_______________________, cont virament ____________________________________ 

deschis la banca: ______________________________, înregistrată la Oficiul registrului 

comerţului cu nr. ____________ având cod fiscal ________________, reprezentată legal 

de ____________________________________, în calitate de _________________, solicit 

înscrierea organizată de R.P.L OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A în data 

de_______________ , pentru achiziția de Masă lemnoasă pe picior. 

 
Totodată împuternicim pe dl/dna ____________________________________ 

legitimat(ă) prin ____ seria ______nr. _______________ să ne reprezinte în 
relațiile cu R.P.L OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A. 
 

 
Anexez prezentei cereri – în copii certificate pentru conformitate cu originalul, 

precum și în original, după cum se indică pentru fiecare caz în parte – următoarele 
documente, aferente operatorului economic/grupului de operatori solicitant pe care 
îl reprezint (marcate cu „X” în caseta alocată), prevăzute în art. 21, alin (5) din 
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 cu modificările și 
completările ulterioare : 



 

a. documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului 
comerţului (sau documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor 
economici străini) – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit a) din Regulament. 

 

b. certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului direct sau prin 
serviciul online Info Cert cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data 
preselecţiei – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit b) din Regulament; 

 

c.   Formular nr. 2 - declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
operatorului economic – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit c) din Regulament; 
d.   certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului 
economic, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi precum și cazierul tehnic de 
exploatare  completat  la  zi  (sau  documentul  similar  recunoscut/echivalat  de 
autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini) în cazul 
operatorilor economici care solicită participarea la licitaţiile/negocierile de vânzare a 
masei lemnoase pe picior – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit d) din 

Regulament 
În cazul constatării că nu toate documentele anexate sunt corespunzătoare şi 

nu mă achit de obligaţia – ce mi-o asum prin prezenta – de a depune pe cele 
conforme cerinţelor direct la registratură, pe hârtie ori prin poştă/ curier, pe hârtie, 
sau prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată 
sau sigiliu electronic calificat, potrivit Regulamentului aprobat prin H.G. 715/2017 
cu modificările și completările ulterioare, art. 21 alin (6), respectând termenul 
maxim de depunere a documentelor precizat în anunţul de licitaţie şi caietul de 
sarcini, consimt să fiu declarat respins în procesul verbal de preselecţie conform 
Art. 22 din Regulament, şi ca atare nu voi putea participa la licitaţie. 
 

 

 

 

Reprezentant legal: 
___________________________  

(semnătură și ștampilă) 



Operator economic/ Grup de operatori economici 

________________________________________ 

Formular nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE 
Pentru înscrierea la licitația publică 

de masă lemnoasa 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 organizată de R.P.L OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A, 
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 proprietarul/administratorul 
fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, 
după caz (R.P.L OCOLUL SILVIC VALEA SADULUI R.A, Primaria 
CISNADIE, Primaria SADU, Primaria RAU SADULUI, Primaria SELIMBAR) 
 

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: 

______________ (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 



 

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*______________________________  

* Se indică 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 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: 
 

 

Nr. 
Vânzător Volum mc crt.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

TOTAL 
 

 

 

 

 

Data completării: _______________ 
 

 

 

Reprezentant legal 
Operator economic/grupul de operatori economici 

 

_____________________________________________________ 
(denumirea, semnătura autorizată, ştampila) 


