
 Operator economic/ Grup de operatori economici            Anexa nr. 2 la regulament 

_____________________________________ 

Nr. _____________/ _____________________ 

 

 

 

 

 

 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITATIE 

 

 

 

Operatorul economic /grupul de operatori  ___________________________, cu sediul in 

_______________________, judetul _____________________________, str.__________, nr. 

_____________, bl.______, et._______, sc_______, ap. ____________, cod postal ___________, tel fix 

_____________, mobil_______________, fax __________________, cont virament 

________________________________________, deschis la ____________________________- 

sucursala _______________, inregistrat la oficiul reg. Comertului  cu nr. _______________________, cod 

unic de inregistrare _____________________________ reprezentată legal prin  

____________________________,in calitate de _____________________ solicit inscrierea la licitația 

organizata de R.P.L.P. Maierus R.A. in data de _____________pentru achizitie (se specifica obligatoriu : 

masa lemnoasa si/sau materiale lemnoase fasonate 

)____________________________________________________________ . 

 

Imputernicesc sa ne reprezinte in relatiile cu RPLP Maierus R.A. pe dl/d-na 

________________________legitimata cu B.I./C.I , seria ____nr. ___________ . 

 

 

La prezenta cerere anexez urmatoarele documente : 

a) Documentul de inregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comertului  sau , dupa caz 

.  documentul echivalent de inregistrare in cazul operatorilor economici straini , in copie , 

b) Certificatul constatator privind operatorul economic , eliberat de Oficiul registrului comertului 

direct sau prin serv info cert , cu cel mult 30 de zile de data preselectiei , in copie  

c) Declaratia pe proprie raspundere  a reprezentantului operatorului economic , potrivit modelului din 

anexa 3 la regulament ; 

d) Certificatul de atestare prntru lucrari de exploatare forestiera al operatorului economic , valabil cu 

anexa acestuia completata la zi ; 

e) Certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producatorii din 

industria mobilei , numai in cazul licitatilor organizate pentru lemnul fasonat , Este /sau nu cazul .  

 

 

 

 

                                                         Reprezentant legal 

 

Semnătura și ștampilă: 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Operator economic/ Grup de operatori economici   Anexa nr. 3 la regulament 

________________________________________ 

Nr. _____________/ _______________________ 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PENTRU INSCRIEREA LA LICITATIA PUBLICA DE  

MASA LEMNOASA/MATERIAL LEMNOS FASONAT  

DIN DATA DE : _________________ 

  

 

 

Subsemnatul ___________________________________, CNP ________________________, cu 

domiciliul in ________________________________________________________________  în calitate 

de reprezentant legal al operatorului economic/grup de operatori economici   SC 

_________________________________, avand C.U.I. ____________________, declar pe propria 

raspundere  , sub actiunile aplicate faptei de fals in acte publice , ca la preselectia din data de 

_______________________pentru licitatia publica de vanzare masa lemnoasa /material lemnos fasonat 

organizata de R.P.L.P. Maierus R.A ,  operatorul economic/grupul de operatori economici pe care il 

reprezint indeplineste conditiile prevazute de regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul 

forestier proprietate publica si imi asum si semnez urmatoarele declaratii :  

 

1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) 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. (5^1) 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. (5^1) 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* 

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: 

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. 

4. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. e) şi art. 8 alin. (2) 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, în anul ……….. , a 

achiziţionat/procesat următoarele volume: 

 

 

 

 
5. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5^1) lit. c) şi art. 7 alin. 

(1) 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 pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 

reprezint, la data prezentei declaraţii, are următoarea situaţie privind achiziţia şi prelucrarea 

lemnului rotund fasonat la drum auto din produse principale şi accidentale I provenite din fond 

forestier proprietate publică: 

a) capacitatea proprie de procesare este de ……....… mc/an; 

b) volumul achiziţionat până la data emiterii declaraţiei este de ……….…… mc; 

c) volumul procesat până la data emiterii declaraţiei este de …………… mc; 

d) procentul de prelucrare [volumul de lalit. c)/volumul de la lit. b) x100] .....……..…%. 

Data completării: ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentant legal 

Operator economic/grupul de operatori economici 

……...........................................…………. 

(denumirea, semnătura autorizată, ştampila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Se indică denumirea entităţii. 

** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat. 

 

Nr. crt. Specia 

Sortiment

ul din 

SUMAL 

Volum 

achiziţionat Volum procesat 

 

 

 

 

- mc - - mc - 

          

          

          

     
          

          

          

          

          

          

          


