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ANUNŢ

privind organizarea licitaţiei pentru “Exploatarea masei lemnoase pe picior” S.D.N. 
CARANSEBEŞ pe DN 58 km 0+500 -  km 28+000

1. Organizatorul licitaţiei
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII 

RUTIERE S.A. - cu sediul în Municipiul Bucureşti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, prin 
DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI (D.R.D.P.) TIMIŞOARA, cu sediul în 
Timişoara, str. Coriolan Băran nr. 18, tel. 0256246602, fax 0256246632, cod fiscal ROI6054368, 
înregistrată la Registrului Comerţului sub nr. J40/552/2004.

2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: data 23.03.2023, ora 12:00

3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul D.R.D.P. Timişoara - Sala de şedinţe, Str. Coriolan Băran, 
nr.18, TIMIŞOARA;

4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică în plic închis;

5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei:
Procedura se va desfăşură în conformitate cu :

-Legea nr. 46/2008 -  Codul Silvic, republicată;
- H.G. nr. 715/2017 - Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Data şi ora -  limită până Ia care se poate face depunerea documentaţiei pentru licitaţie:
Oferta pentru licitaţie se depune în plic inchis până la data de 23.03.2023, ora 10:00 la 

Biroul Achiziţii Lucrări şi Achiziţii Directe, D.R.D.P. Timişoara.

mailto:oce@drdptm.ro
http://www.erovinieta.rowww.drdptm.ro
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7. Lista cu lotul care se licitează şi preţul de pornire: 

Lot SDN Caransebeş___ ____________ ____ 2__________ _____________ ______
Nr

cr
t.

SDN DN Poziţia
km

Ocolul
Silvic

Specie
lemn

Volum
brut
m3

P.U. (rotunjit) 
Lei/m3

Valoare
(fără
TVA)

[GO]
Gorun 1,07 191,22 204,61

[SC]
Salcâm 51,07 98,88 5050,17

[CA]
Carpen 6,64 59,48 394,97

[MJ]
Mojdrean 251,70 56,89 14320,38

[CI]
Cireş 2,18 79,52 173,37

1. Caransebeş 58 0+500 - 
28+000 PĂLTINIŞ

[PL.E]
Plop

Euramerican
60,11 54,53 3277,97

[TEP] 
Tei Pucios 12,58 49,71 625,46

[DD]
Dud 87,33 61,89 5405,47

[SA]
Salcie albă 6,99 27,70 193,65

[FRC] 
Frasin de 88,02 88,45 7786,15

câmp
[CE]
Cer 11,90 75,70 900,88

[ANN] 
Anin negru 25,23 42,72 1078,01

Total S.D.N. Caransebeş 604,82 39.411,09

Preţurile nu conţin taxa pe valoare adăugată.



8. Volumul total de masă lemnoasă oferit Ia licitaţie este 604,82 mc volum brut.

9. Documentele licitaţiei de vânzare masă lemnoasă (caiet de sarcini, model de contract, 
instrucţiuni pentru ofertanţi, formulare) sunt disponibile pe site-ul: www.drdptm.ro - secţiunea 
Anunţuri Publice.

' l telefon 0256/246.651, fax 0256/246.632,

Şef Departament Achiziţii

întocmit ' /
Biroul Achiziţii Lucrări si Achiziţii Directe

http://www.drdptm.ro
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Documentaţia de licitaţie în plic închis pentru atribuire a contractului
“Exploatarea masei lemnoase pe picior ”

S.D.N. CARANSEBEŞ pe DN 58 km 0+500 -  km 28+000

MARTIE 2023

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. -  Direcţia Regională de
Drumuri şi Poduri Timişoara
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CUPRINSUL DOCUMENTAŢIEI DE LICITAŢIE

1. Instrucţiuni pentru ofertanţi
2. Caiet de sarcini
3. Formulare
4. Model contract
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INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
“Exploatarea masei lemnoase pe picior ” S.D.N. CARANSEBEŞ pe DN 58 km 0+500 -  km 28+000

1. DATE GENERALE
Denumirea organizatorului licitaţiei: COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A 

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul in Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, 
nr. 38, sector 1, cod fiscal ROI6054368, inregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J/40/552/2004, prin 
DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA (D.R.D.P. Timişoara), cu
sediul in Timişoara, str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timiş, tel. +40 256 246 602, fax +40 256 246 632, 
având cont bancar nr. R045RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala 
Timişoara,

2. PROCEDURA APLICATA
Licitaţie publică în plic închis.

3. BAZA LEGALA
Procedura se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei Documentaţii, precum si:
- Legea nr. 46/2008,- Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

4. REGULI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI
4.1. Anunţarea licitaţiei
Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare de masă lemnoasă pe picior a fost publicat pe site-ul

www.drdptm.ro.
4.2. Documentaţia de participare
Documentaţia de participare pentru licitaţia de vânzare a masei lemnoase pe picior a fost publicată 

împreună cu Anunţul de Participare pe site-ul www.drdptm.ro
4.3. Participanţii la licitaţie
La licitaţia organizată pentru vânzarea de masă lemnoasă pot participa operatori economici, înregistraţi 

într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil 
deţinut de aceştia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat şi 
recunoscut/echivalat, în condiţiile legii, de autoritatea competentă din România. Operatorii economici care 
nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, 
cât şi în limba română, traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru conformitate cu originalul.
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4.4. înscrierea la licitaţie

(1) Pentru participare la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul de 23.03.2023 
ora 10, o cerere de înscriere, conform modelului din Formularul nr. 1 care se înregistrează la D.R.D.P 
Timişoara, Biroul Achiziţii Lucrări şi Achiziţii Directe, şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată 
din următoarele documente, în original sau după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, 
prin semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, după cum urmează:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, 
documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini;

b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau 
prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta;

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit modelului din 
Formularul nr. 2;

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa 
acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, sau documentul similar 
recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini;
e) Oferta financiară. Oferta financiară se depune in plic închis. Un operator economic la o licitaţie poate 
depune numai o ofertă şi numai un plic închis. Oferta trebuie să fie în original, să fie semnată şi ştampilată 
de reprezentantul operatorului economic.
în situaţia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe loturi, acestea se centralizează de 
ofertant într-o singură listă. Lista trebuie să fie în original, să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul 
legal al operatorului economic.

(2) Cererea şi documentele prevăzute mai sus se vor depune până la data 23.03.2023, ora 10:00, la 
D.R.D.P. Timişoara Biroul Achiziţii Lucrări şi Achiziţii Directe, prin una dintre următoarele modalităţi:

a) direct la registratură, pe hârtie;
b) prin poştă/curier, pe hârtie.

(3) Comisia de licitaţie va analiza documentele depuse de către solicitanţi şi va hotărî 
admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(4) Comisia respinge operatorului economic care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:
a) nu a depus toate documentele prevăzute la punctul 4.4 alin, fi) până la data şi ora stabilite în anunţul de 
licitaţie, sau documentele depuse sunt incomplete ori nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, 
după caz;
b) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul licitaţiei;
c) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului de atestare şi anexei la acesta 
şi declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile; capacitatea disponibilă 
pentru un an de producţie se calculează ca diferenţa dintre volumul anual atestat şi volumul autorizat 
cumulat cu volumul contractat dar încă neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producţie.

4.5. Garanţia de contractare
(1) Operatorul economic înscris la licitaţie trebuie să faca dovada achitării, anterior începerii şedinţei de 
licitaţie, în contul RO 45 RNCB 0249 0080 9408 0001, deschis la BCR Timişoara, prin instrumente 
bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei şi certificate de bancă sau în numerar la casieria 
organizatorului, a garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior pe care intenţionează 
să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie, fără TVA;
Operatorul economic înscris la licitaţie poate să constituie garanţia de contractare şi prin instrumente de 
garantare emise de o instituţie de credit din România, în condiţiile legii.

(2) Documentele privind achitarea garanţiei de contractare se depun în copie certificată pentru 
conformitate cu originalul la secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţie. 
Instrumentele de garantare emise de o instituţie de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei 
de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţie.
(3) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la licitaţie a 

operatorului economic.
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(4) Garanţia de contractare constituită pentru masa lemnoasă adjudecată se reţine până la data procesului- 
verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare. în situaţia în care cuantumul garanţiei de 
contractare constituită anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia de contractare necesară pentru masa 
lemnoasă adjudecată, diferenţa se restituie operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile 
lucrătoare.

(5) Garanţia de contractare va fi restituită operatorului economic declarat necâştigător în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data încheierii procesului verbal de adjudecare, în baza unei cereri întocmite în acest sens.
(6) Garanţia de contractare reţinută în condiţiile alin. (4) nu se va restitui operatorului economic în 

următoarele situaţii:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul stabilit, din culpa 
operatorului economic;
b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare , din culpa operatorului economic;
c) valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru plata masei lemnoase.

Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. (6) lit. a) şi b) se face venit al 
organizatorului licitaţiei.

4.6. Desfăşurarea şedinţei de licitaţie
(1) Licitaţia se desfăşoară la sediul D.R.D.P. Timişoara - Sala de şedinţe, str. Coriolan Băran nr.18, în data 

de 23.03.2023,1a ora 12:00.

(2) Licitaţia se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie, şi a reprezentanţilor oficiali ai participanţilor 
în aceeaşi sală.

(3) Deschiderea şedinţei de licitaţie se face de către preşedintele comisiei, la locul, data şi ora comunicate 
prin anunţul de licitaţie, prezentându-se componenţa comisiei, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de 
desfăşurare al licitaţiei, numărul minim de cvorum şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei.
(4) Comisia de licitaţie trece la deschiderea plicurilor în prezenţa participanţilor, făcând publice ofertele şi 
înregistrându-le în procesul verbal de licitaţie.
Comisia declară invalidă oferta financiară care nu este în original, nu este semnată şi ştampilată de 
reprezentantul legal al operatorului economic, precum şi oferta care este sub preţul de pornire la licitaţie.

(5) Este declarat adjudecatar, operatorul economic care a oferit preţul cel mai mare dacă acestea este cel 
puţin egal cu preţul de pornire.

(6) în cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale care îndeplinesc condiţiile de adjudecare, 
licitaţia în plin închis se transformă în licitaţie publică deschisă cu strigare, iar pasul de licitare este stabilit 
în Lei/mc, la nivelul valorii de 5% din preţul de pornire, rotunjit la Lei.

(7) După desfăşurarea procesului de evaluare a ofertelor depuse în cadrul licitaţiei, se va întocmi raportul 
privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi 
locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul 
licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, 
reprezentanţii legali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observaţii cu 
privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.
Procesul verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie precum şi de 
reprezentanţii operatorilor economici.

4.7. Contestaţii

Contestabile se formulează în scris şi se depun la sediul organizatorului licitaţiei in ziua în care s-a 
desfăşurat licitaţia. Organizatorul licitaţiei are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei, iar soluţia se comunică contestatarului, în scris.
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4.8. încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată

Art. 24. - (1) încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie are 
loc la sediul D.R.D.P. Timişoara în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei.
(2) Neîncheierea contractului de vânzare - cumpărare a masei lemnoase pe picior care s-a adjudecat, în 
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

Capitolul 5. Formularele necesare pentru participarea la licitaţie sunt:
1. Cerere de înscriere la licitaţie -  Formular nr. 1
2. Declaraţie pentru înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă - Formularul nr.2.

DIRECTOR ÎNTREŢINERE DN şi AUTOSTRĂZI

/
ÎCT ÎNTREŢINERE 

; <iT ACHIZIŢII

! MDIC

! IŢII LUCRĂRI ŞI ACHIZIŢII DIRECTE
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DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA

CAIET DE SARCINI

EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE PE PICIOR

SDN Caransebeş
Sector: DN 58 km 0+500-28+000

- M artie 2023 —



CAIET DE SARCINI 
Exploatarea masei lemnoase pe picior

Cap. 1. Informaţii generale

Lucrările prevăzute în prezentul caiet de sarcini cuprind tăierea şi valorificarea masei
lemnoase aferentă plantaţiei ajunsă la maturitate de pe raza de activitate a S.D.N.
CARANSEBEŞ pe DN 58 km 0+500-28+000.

Plantaţia rutieră oferită vânzării prin licitaţie este constituită din speciile, cantităţile şi
sortimentele de masă lemnoasă menţionate în ACTELE DE PUNERE ÎN VALOARE (APV)
eliberate de Ocolul Silvic menţionat în ANEXA NR. 1.

Cap. 2. Condiţii de exploatare

2.1. Condiţiile de exploatare sunt următoarele:
a) Tăierea plantaţiei se va efectua fără închiderea circulaţiei rutiere pe sector, asigurându-se, 

în permanentă, fluenţa corespunzătoare a traficului, pe toată durata executării lucrării, 
înainte de trecerea la un nou sector de lucru, se va asigura curăţirea completă de crengi şi 
resturi de lemn, atât pe zona drumului cât şi pe suprafeţele de teren adiacente (teren 
arabil, păşune, etc.);

b) Se va asigura semnalizarea şi pilotarea circulaţiei în conformitate cu Ordinul Comun MI - 
MT nr. 1112/411/oct. 2000, solicitându-se aprobarea D.R.D.P. Timişoara şi a 
Inspectoratului Poliţiei din judeţul respectiv;

c) Se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi;
d) Lungimea frontului de lucru nu va depăşi 100 m în aliniament şi 50 m în curbe;
e) în situaţia excepţională în care condiţiile locale impun doborârea arborilor pe platforma 

drumului, se va proceda la oprirea circulaţiei din ambele sensuri un timp cât mai scurt şi 
numai în prezenţa reprezentantului în teritoriu de la districtul de drumuri naţionale;

f) Nu este permisă executarea tapei la mai mulţi arbori odată;
g) Este interzisă deplasarea lemnului pe partea carosabilă prin tractare cu mijloace 

mecanice;
h) Este interzisă executarea lucrărilor în perioade de timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ploaie 

etc.) sau vânt puternic, perioada respectivă adăugându-se la termenul prevăzut în contract 
pentru respectiva lucrare;

i) Pentru sectoarele de drum în zona cărora există instalaţii electrice, telefonice sau gaze sau 
alte instalaţii, agentul economic are obligaţia de a obţine avize de la deţinătorii acestora şi 
eventuală asistenta tehnică pe timpul executării lucrării;

j) înălţimea trunchiului, după tăiere, nu trebuie să depăşească 5 - 10 cm de la nivelul 
terenului;

k) Masa lemnoasă se va ridica concomitent cu tăierea, fiind interzisă depozitarea acesteia pe 
platforma drumului sau pe zona de siguranţă a drumului;

l) Transportul materialului lemnos se va face în mod obligatoriu însoţit de documentele de 
transport legale, completate corect, având inventarul masei lemnoase pe dimensiuni, 
specii şi partizi;

m) Materialul lemnos de lucru expediat din aliniament va fi însemnat la capete cu 
dispozitive de marcat dreptunghiulare conform Ordinului MADR nr. 1540/2011;

n) agentul economic are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile/avizele necesare exploatării 
masei lemnoase.

2.2. După finalizarea lucrărilor de exploatare masă lemnoasă pe picior, pe fiecare sector de 
drum în parte, se va întocmi un proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în 
prezenţa reprezentantului S.D.N. şi al cumpărătorului.



2.3. Dacă în procesul verbal nu sunt notificate obiecţiuni la semnarea acestuia, la solicitarea 
prestatorului, se poate elibera/restitui garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile.

Cap. 3. Durata contractului

3.1. Durata contractului este de 6 (şase) luni calendaristice de la data emiterii ordinului de 
începere a exploatării;

3.2. Cumpărătorul va efectua plata către vânzător, în baza facturilor fiscale emise de către 
acesta în termen de 30 de zile de la data primirii facturii de către cumpărător.

3.3. Exploatarea masei lemnoase adjudecate prin licitaţie, poate începe după achitarea 
integrală de către câştigător a valorii de adjudecare şi achitarea unei garanţii de bună 
execuţie în cuantum de 5% din valoarea contractului;

3.4. Predarea sectoarelor se va face cu maximum 10 zile înainte de termenul de începere al 
exploatării, pe bază de proces verbal încheiat între şeful de district pe raza căruia se face 
tăierea şi reprezentantul cumpărătorului (agentul economic câştigător al licitaţiei sau 
împuternicitul acestuia, care deţine împuternicire scrisă). Procesul verbal va cuprinde 
delimitarea aliniamentului/aliniamentelor pe poziţii km şi arborii inventariaţi (conform 
inventarului în baza căruia a fost elaborat actul de punere în valoare) şi constituie 
document gestionar.

Cap. 4. Măsuri privind securitatea şi sănătatea în muncă. Măsuri privind 
apărarea împotriva incendiilor

4.1. Prestatorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfăşurate, conform legislaţiei de 
protecţia muncii şi PSI, a normelor specifice de securitate a muncii şi PSI, privind 
exploatarea şi întreţinerea drumurilor naţionale.

4.2. Prestatorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau 
produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.) şi de muncă, procedeelor 
tehnologice utilizate sau de către lucrătorii, în conformitate cu prevederile Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a 
acesteia aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută 
pe timpul desfăşurării contractului.

In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată, prestatorul va comunica şi cerceta accidentul de muncă conform 
prevederilor legislative:
> Legea 319/2006 -  Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă’,
> H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea “Normelor Metodologice” de aplicare a

prevederilor “Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă”;
> H.G. nr. 1091/2006 privind “Cerinţe minime de securitate şi sănătate pentru locul de 

muncă ”;
> H.G. nr.971/2006 privind “Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau 

de sănătate la locul de muncă ”;
> H.G. nr. 1146/2006 privind “Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru

utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă”-,
> H.G. nr. 1048/2006 privind “Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 
muncă”’,

> H.G. nr. 1051/2006 privind “Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
manipularea manuală a maselor ”;

> H.G. nr.520/2016 privind "Cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la 
expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice ”;

> H.G. nr.300/2006 privind „cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele 
temporare sau mobile”;

> Legea nr.307/2006 — Apărarea împotriva Incendiilor,
y  OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea „Normelor generale de apărare împotriva 

incendiilor ”;



> Ordin nr.786/2005 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului 
Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 pentru aprobarea „Dispoziţiilor generale 
privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă”.
Se atrage atenţia în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru.

Cap. 5. Procedura de licitaţie

5.1. Procedura este licitaţie publică deschisă, cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat;
5.2. Criteriul de atribuire al contractului este preţul cel mai mare oferit pentru cantităţile de 

material lemnos;
5.3. Garanţia de bună participare la licitaţie este în cuantum de 5% din preţul de pornire. Ea va 

fi restituită participanţilor declaraţi necâştigători în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
încheierii procesului verbal de adjudecare, în baza unei cereri întocmite în acest sens. 
Pentru ofertantul declarat câştigător al licitaţiei, garanţia de participare se consideră plată 
parţială din valoarea contractului ce se va încheia pentru exploatarea masei lemnoase pe 
picior;

5.4. Preţul de pornire al licitaţiei de valorificare a masei lemnoase este cel menţionat în 
ACTUL DE PUNERE ÎN VALOARE (A.P.V.), eliberat de Ocolul Silvic PĂLTINIŞ şi 
prezentate în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini.

Cap. 6. Prejudicii, sancţiuni, penalităţi

6.1. în cazul nerespectării de către cumpărător a termenului de finalizare a contractului sau a 
altor prevederi din caietul de sarcini, acesta va suporta penalităţi de 0,1% din valoarea 
contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea 
contractului.

6.2. Penalităţile se vor reţine de către vânzător din garanţia de bună execuţie a lucrărilor.
6.3. Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate, 

persoana responsabilă cu exploatarea plantaţiei este obligată să sesizeze imediat şeful de 
district, fără ca aceşti arbori (după caz) să se doboare sau fasoneze.

6.4. Eventualele degradări produse drumului naţional în timpul activităţii de exploatare a 
masei lemnoase se vor remedia pe cheltuiala Prestatorului, în baza unor devize întocmite 
de personalul tehnic al S.D.N.

»străzi,
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D.R.D.P. Timişoara 
ANEXAI

LISTĂ

cuprinzând materialul lemnos supus licitaţiei

Nr.
crt. SDN DN Poziţia

[km]
Ocolul
Silvic

Specie
lemn

Volum
brut
[m3l

P.U.
(rotunjit)

Lei/m3
Valoare 

(fără TVA)

1 .
Caransebeş 58 0+500 -  

28+000 PĂLTINIŞ

[GO]
Gorun 1,07 191,22 204,61

[SC]
Salcâm 51,07 98,88 5050,17

[CA]
Carpen 6,64 59,48 394,97

[MJ]
Mojdrean 251,70 56,89 14320,38

[CI]
Cireş 2,18 79,52 173,37

[PLE]
Plop

Euramerican
60,11 54,53 3277,97

[TEP] 
Tei Pucios 12,58 49,71 625,46

[DD]
Dud 87,33 61,89 5405,47

[SA]
Salcie albă 6,99 27,70 193,65

[FRC] 
Frasin de 

câmp
88,02 88,45 7786,15

[CE]
Cer 11,90 75,70 900,88

[ANN]
Anin negru 25,23 42,72 1078,01

Total S.D.N. CARANSEBEŞ - 604,82 39 411,09

şi Plan,

şi Plan,



COMP. NAŢIONALA DE ADM. A INFRASTRUCTURII 
RUTIERE
OCOLUL SILVIC PĂLTINIŞ

16.02.2023

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300124400050
^OCOLUL _

SU-V'Ç gi

Unitate de Producţie: - CNAIR
Denum ire A.P.V: 6017/CNAIR TIM ISOARA:CARANSEBES-B REBU

Suprafaţă to ta lă  ac t - (ha): 9.0
T ratam ent: T. ÎN VEGETAŢIA DIN AFARA FONDULUI FORESTIER NATIONAL
N atura Produsului: _ TĂIERI ÎN VEGETAŢIE DIN AFARA r.F.
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Data inventarierii: 15.02.2023
Anul exploatării: 2023
Procedeul d e  inventariere: FIR CU FIR
Ciocan form a CIRCULARA nr.: RP26114
Accesibilitate: 0-250

Informaţii privind 
N.T.S.M.

Grupa de specii Nr. de 
arbori

Volum

Stâncării pe - (ha): R ăsinoase
Arbori putregăiosi - (buc): FAG
cu un volum de - (mc): Q uercinee 45 12.97
lescarii - (buc): Diverse tari 822 486.94
cu un volum de  - (m c): D iverse moi is a 104.91

Total: 1025 604.82

Specia
S O R T A R E  D I M E N S I O N A L A

G1 G2 G3 Ml M2 M3 LS

Lemn
lucru Coajă

Lemn de foc

Total VF

Volum
brut

ANIN NEGRU 1.34 1.98 0.43 0.52 0.37 0.13 4.77 0.79 19.67 0.87 25.23

GORUN (L) 0.27 0.10 0.16 0.09 0.02 0.64 0.12 0.31 0.06 1.07

SALCÂM (L) 0.45 4.28 2.51 2.49 2.99 2.16 14.88 4.92 31.27 4.15 51.07

CARPEN 0.16 0.42 0.28 0.27 0.27 0.17 1.57 0.14 4.93 0.48 6.64

MOjDREAN 12.86 14.45 2.85 1.85 1.07 0.52 33.61 6.49 211.60 9.61 251.70

CIRES 0.04 0.45 0.06 0.06 0.02 0.63 0.07 1.48 0.09 2.18

PLOP EURAMERICAN NESL. 7.05 7.73 0.87 0.51 0.34 0.12 16.62 2.08 41.41 2.55 60.11

TEI PUCI05 0.76 1.18 0.23 0.19 0.09 0.04 2.49 0.52 9.57 0.54 12.58

DUD 4.02 10-55 1.94 1.18 0.54 0.16 18.39 4.07 64.87 4.43 8733

SALCIE ALBĂ (L) 0.30 0 3 6 0.10 0.07 0.06 0.02 0.91 0.17 5.91 0.44 6.99

FRASIN DE CÂMP 2.31 1 0 3 9 3.79 2.81 1.70 1.31 2 2 3 1 4.60 61.11 4.62 88.02

CER (S) 0 3 3 1.17 0.71 0.41 0 3 3 0 3 6 3.21 0.79 7.90 0.78 11.90

TOTAL 29.62 5 3 3 3 13.88 10.52 7.87 4.91 120.03 24.76 460.03 28.62 604.82

U.A.

Suprafaţă
(ha)

Per
cursă

V A
V ârsta

ani
Panta

G

Semintls utilizabil

S. tot Compoziţie

■ Total 
volum 
brut

1AF 9.00 5 0 1 10.00 604.82

U.A.

1AF

Total

ANN GO (L) SC (L)

2 5 3 3

25.23

1.07

1.07

CA

51.07 I 6.64

51.07 6.64

MJ CI

251.70 2.18

251.70 2.18

PLE

60.11

TEP

12.58

50.11 12.58 87.33

DD

87.33

SA (L)

6.99

FRC 1 CE (S) I Volum

88.021 11.90 604.82

6.99 88.02 11.90 604.82

U.A. Specia
D iam etre înălţimi Vărst Voi. Nr. Crest S o r  t  a r e d i m e n s i o n a l ă

Coajă
Lemn foc Volum

dt dcg h t hc a arfa a r t ere G l G2 G3 M l M2 M3 LS Total VF brut

ANN 3 0 3 2 3 0 3 2 11.93 11.93 50 0.57 44 1 3 4 1.98 0.43 0 3 2 0.37 0.13 0.79 19.67 0.87 25.23

GO(L) 24.00 24.00 10.67 10.67 50 0 3 6 3 0.27 0.10 0.16 0.09 0.02 0.12 0.31 0.06 1.07

SC (L) 2 0 3 1 2 0 3 1 9.68 9.68 50 0 3 1 240 0.45 4.28 2.51 2.49 2.99 2.16 4.92 31.27 4.15 51.07

CA 2 1 5 0 21.50 9.17 9.17 50 0.28 24 0.16 0.42 0.28 0 3 7 0.27 0.17 0.14 4.93 0.48 6.64

MJ 36.26 3 6 3 6 9.32 9.32 50 0.89 284 12.86 14.45 2.86 1.85 1.07 0 3 2 6.49 211.6
0

9.61 251.70

CI 2 9 3 0 29.00 10.75 10.75 50 0.55 4 0.04 0.45 0.06 0.06 0.02 0.07 1.48 0.09 2.18

PLE 42.65 42.65 13.79 13.79 SO 0,78 77 7.05 7.73 0.87 0 3 1 0.34 0.12 2.08 41.41 2 3 5 60.11

TEP 34.15 34.15 1 4 3 1 1 4 3 1 50 0.97 13 0.76 1.18 0.23 0.19 0.09 0.04 0 3 2 9.57 0 3 4 1 2 3 8

DD 35.54 3 5 5 4 14.10 14.10 50 0.96 91 4.02 10.55 1.94 1.18 0 3 4 0.16 4.07 64.87 4.43 8 7 3 3

SA (L) 33.92 33.92 9.08 9.08 50 0.29 24 0 3 0 0 3 6 0.10 0.07 0.06 0.02 0.17 5.91 0.44 6.99

FRC 26.10 26.10 11.78 11.78 50 0.49 179 2.31 10.39 3.79 2.81 1.70 1 3 1 4.50 61.11 4.62 88.02

CE (S) 23.19 23.19 10.43 10.43 50 0.28 42 0 3 3 1.17 0.71 0.41 0.33 0.26 0.73 7.90 0.78 11.90

4.: 1AF 1025 29.62 53.23 13.88 10.52 7.87 4.91 24.76 460.0
3

28.62 604.82

neral U.A. 1025 29.62 53.23 13.88 1 0 3 2 7.87 4.91 24.76 460.0
3

28.62 604.82

1AF

Şef Ocol. întocmit. Birou Fond Forestier. Verificat,
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RNP-ROMSILVA D.S.Caras-Severin
Ocolul S ilv ic  P ă ltin iş
COMP. NAŢIONALA DE ADM. A INFRASTRUCTURI

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 6017 
Număr SUMAL:

U.P. n r. 0 CHAIR A ccesib ilita te : 1..250 m

Suprafaţa to ta la  act: 9-00 ha
Tratament: t ă ie r i  in vegetaţie din a f f  
Natura produsului: t ă ie r i  in v f din a f f
Tehnologia de exploatare: sortimente s i  m ultip li de sortimente
Data in v e n ta rie rii: 15 Februarie 2823
Anul exp loa tării: 2023
Procedeul de inventariere : f i r  cu f i r .
Ciocan rotund nr: RP26114
Semirrtis n e u tiliz a b il pe '  ha. Voi. c rac i ras in . mc. 
P re tu ri conform H o ta ririi Nr. DEC 773/21.10.2822

Vineri, 3 Martie 2023 
Aprobat, Sef Ocol

VF94 6817/CNAIR 
2300124480853

PRODUCŢIE INDUSTRIALA

£
)COLUL

0.00 I
! Specia I SORTAREA DIMENSIONALA 1 Lemn 1 1 Lemn de foc 1 Volum [ Valoare ¡
] ¡ Gl ¡ 6 2  1 G3 1 Ml 1 M2 1 S3 1 sub ţire  | lucru | coaja [ Total ¡ c raci 1 brut ¡ l e i  ¡

! CER 1 0.33| 1.17] 0.08| 0.71 1 0 .4 l | 0.33 1 0.261 3-2 l| 0.79) 7.90| 0.78[ 11.98¡ 900.881
i STE1ARI 0.00 ! 0.27¡ 0.00) 8.10 0.16! 0-09 [ 0.021 0.64! 0.12¡ 0.31¡ 0.06 ¡ 1.07 ¡ 284.6 lj
1 CARPEN 0.161 8-*2| 0.001 0.28 0.271 0.27 1 8-171 1.57 ¡ 0.14¡ 4.93 i 0.48] 6.64¡ 394.97)
1 CIRES PĂSĂRESC ! 0.04| 0.4SÍ 0.00| 0.06 0.061 0.02 0.001 0.63 ¡ 0.07i 1.4S¡ 0.09¡ 2.18 ¡ 173.37¡
1 DUD ¡ 4.02¡ 10.SS¡ 0.881 1.94 1 i . l 8 |  0.54 S 0.161 18.39¡ 4.07¡ 64.871 4.43 ¡ 87.33¡ 5405.47j
1 FRASIN 2.31I 18.391 8 .00¡ 3.79 1 2.81| 1.70 1 1-311 22.31j 4,60 ¡ 61.H ¡ 4.62 ¡ 88.02j 7786.15¡
1 MOIDREAN 1 12.861 14.4S1 0.00[ 2.86 1.851 1.07 I 8-521 33.6lj 6.49¡ 2H.60j 9.61 ¡ 251.70¡ 14320.38¡
! ANIN 1 1.341 1.981 0-00¡ 0.43 0.52| 0.37 1 8-13[ 4.77 ¡ 0.79 ¡ 19. 67¡ 0.87 ¡ 25.23¡ 1878.01¡
1 PLOP 1 7.051 7.73[ 0.001 0.87 1 0.51| 0.34 1 8-121 16.62¡ 2.08¡ 41.41¡ 2.55 ¡ 68.11¡ 3277.97¡
1 SALCIE [ 0.3ef 8.36[ 0.00[ 0.10 [ 0.07[ 0.06 1 8.02[ 0.91[ 0.17J 5 .9 l[ 0-44[ 6.99 ( 193.651
1 TEI 8.76) 1.18[ 0 .00¡ 0.23 1 0.191 0-89 1 0.04j 2.49¡ 0.52¡ 9.57¡ 0.54¡ 12.58j 625.46¡
Í SALCIM ¡ 0.4S[ 4.28¡ 0.00¡ 2.51 1 2.491 2.99 1 2.16! 14.88 ¡ 4.92f 31.27¡ 4.1S¡ 51.87¡ 5050.17¡

1*
Total: 1 29.62| 53.231 0.001 13.88 1 18.52 1 7.87 1 *-911 120.031 24.76! 460.031 28.621 604.821 39411.091

! 1 Supra |V ir| Pan-I V O L U M B R U T P E  S P E C I [me] [ Total 1 Semintis u t i l iz a b i l 1
¡U.A. |fa ta  ¡s ta |
1 1 ha [anij g ¡ CE.S GO.l CA CI DO FR.C M3 AN.N PL.E SA.l | brut ¡ % IS .to tl Compoziţie 1 H IRasp[

|1AF 1 9.00[ 58|18.0| 11.98 1.87 6.64 2.18 87.33 *.** *.** *. ** *.** 6.99 1 604.821 1 1 1 1 ! 
- ■

1 Nr. |Spe-( D iasetré | Inalţiaci;[vir[V .arb.|N r- arlCrel Gl ¡ G2 ¡ 3  ¡L.sub ţire l Lean dc foc [V.brut [ p rê t ¡
1 u.a . |c i a : 1 d t | deg [ h t | hc (s ta lm ed iu :[b o ri:[s t.| Ml | M2 [ - M3 1 coaja 1 d .c . c raci 1 [me] ! le i :  ¡

, *
1 1AF ¡CE.sI 23.2] 2 3 .2 ¡ie .4 |l0 .4 ] S0¡ 3.280| 42 1 (Gl: 8.33(G2: 1.17|G3: 0.38|S: 0.26(L.fo 7.98| 11.901 900.88]
1 Creştere: ¡Ml: 0.7l|K2: 0.41¡K3: 0.33¡C3: 0.79¡Dc.CR 0.78¡ I
1 1GO.X1 24.8| 24.0|10.7[10.7| S0[ 0.360| 3 1 |G1: 8.001G2: 8.27[G3: 0.00|S: 0.02|L.fo 0 .3 l[ 1.07[ 284.611
! Creştere: ¡Ml: 0 .18¡M2: 0.16¡M3: 0 .8 9 ia : 0.12¡Dc.CR 0.06 ¡ J

1 1 CA 1 21.51 21.5| 9.21 9-2[ 50[ 8.280) 24 í [Gl: 0.16|G2: 0.42JG3: 0.00|S: 0.17[L.fo 4.93] 6.64( 394.971
1 Creştere: ¡MI: 0.28¡M2: 0.27¡M3: 0 .2 7 jo : 0.14¡Dc.CR 0.481 1
1 1 a  1 29.0| 29.0|10.8[10.8| 501 0.550[ * 1 )G1: 8.84[G2: OSSIGS: 0.00[S: 8.00[L.foc 1.481 2.181 173.371
1 G-estere: ¡MI: 0.86¡K2: 8.06¡M3: 0.02 ¡ 3 : 0.07¡Dc.CP 0.09¡ 1

1 1 DO I 35.5| 35.5 |14.1 |14.1[ 58[ 0.960| 91 1 [Gl: 4.02[G2: 18.55163: 0.001S: 0.16[L.foc 64.87| 87.33j 5485.471
1 Creştere: ¡MI: 1.94¡H2: 1.18¡M3: 0 .5 4 ia : 4.07¡Dc.CR 4.43 ¡ 1

i |FR.C| 26 .ll 2 6 . l l l l .8 l l l .8 l  50[ 8.4901 179 [ (Gl: 2.31[G2: 10.3913: 8.09[S: 1.31lL.foc 61.H l 88.821 7786.15!
1 Creştere: ¡Ml: 3 .79¡M2: 2.81¡M3: 1 .7 0 ja : 4.68¡Dc.CR 4.62 ¡ 1
1 1 M3 1 36.3| 36.3[ 9.31 9.3). 50| 0.890j 284 | |G1: 12.86[G2: 14.45¡G3: 0.0015: 0.52[L.foc 2H.60¡ 251.701 14320.38)
1 Creştere: ¡MI: 2.86¡M2: 1.85¡M3: 1.07[CJ: 6.49¡Dc.CR 9.61 ¡ 1________*
I |AN.N| 30.3] 30.3111.9!11.9[ 50| 0.570 | 44 I [Gl: 1.34)G2: 1.98|G3: 0.001S: 0.13|L.foc 19.671 25.231 1878.011
1 Creştere: ¡Mi: 0.43¡K2: 0.52¡M3: 0 .37 jci: 0.79¡Dc.CR 0.87¡ 1

I ¡PL.E1 42 .7| 42.7 |13.8¡13.8 | 50¡ 0.780¡ 77 1 [Gl: 7.05|G2: 7.73| 3 : 0.00[S: 0.12|L.foc 41 .4 l| 60.111 3277.971
1 •- Creştere: |M1: 0.87|K2: 0.511M3 : 0.34[CD: 2.08[Dc.CR 2.55] 1
! ¡SA.lj 33.9[ 33.9[ 9 .l l  9 .1 | 50| 0.293[ 24 1 [Gl: 0.30|G2: 8 .3613 : 0.00|S: 0.02lL.foc 5.91) 6.99| 193.651
1 Creştere: ¡Mi: 8.10¡K2: 0.07|M3: 0.06jcJ: 0.17¡Dc.CR 0.44| 1
1 |TE.P¡ 34.2¡ 34.2|14.3)14.31 50[ 0.978[ 13 1 (Gl: 8.76|G2: 1 .1 8 (3 : 3.08)5: 8.04jL.foC 9.57] 12.5S| 625.461
! Creştere: ¡Mi: 8.23¡M2: 0.19¡M3: 0.09jc3: 8.52¡Dc.CR 0.54¡ 1
1 |SC.L¡ 20.21 20.2| 9.7] 9.7[ 50j 0.2101 248 | (Gl: 0.45|G2: 4.28163: 0.00(5: 2.16¡L.foc 31.271 51.071 5050.171
! Creştere: ¡Mi: 2.51¡K2: 2.49¡M3: 2.99Îa: 4.92¡0c.CR 4.15 ¡ J
1 Total u .a . 1AF [1025 1 |G1: 29.62 |G2: 53.23 [G3: |S: 4.91 [L.foc 460.031 604.821 39411.091
¡ Creştere: |M1: 13.88 [M2: 10.52 [M3: 7.87 ¡C3: 24.76 [Dc.CR 28.62¡ !

olum [mc] 
r  arbori

Software by Tonciaga Grigore
S.ef ocol: întocm it: Fond fo re s tie r



Nr. înregistrare operator economic/ 
grup de operatori economici FORMULAR nr. 1

CERERE
de înscriere la licitaţie

9

Operatorul economic/grupul de operatori...................................................................... ,

cu sediul în ................................ , judeţul.............................. , str..........................................nr.

. . .  ., b l .. . ., et. . . ,  sc. . 

mobil............................

. . ., ap. . . ., cod postai..................., telefon f ix ............................. ,

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

deschis l a .......................

comerţului cu nr.............

legal prin........................

. . . .  - sucursala......................., înregistrat la oficiul registrului

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

.................. , în calitate d e ..................................... , solicit înscrierea

la licitaţia organizată de . 

achiziţie............................

..............................................în data d e ................................ , pentru

împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu pe dl/dna . . 

legitimat(ă) c u ..................................

Reprezentant legal,

(semnătura şi ştampila)



Operator economic/grupul de operatori economici
Formular Nr. 2

DECLARAŢIE
pentru înscrierea la licitaţia publică de masă lemnoasă din data d e ..................

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

domiciliul î n ................................................................... , 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, pentru licitaţia publică de vânzare masă lemnoasă organizată de C N A IR  

SA p r i n  D R D P  T i m i ş o a 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. 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)

2. 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 d e ......................mc, dar care până în

prezent nu a fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări 

forestiere, după cum urmează:

bl) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor -  Romsilva^aza 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/persoană juridică............ , volumul

de...........mc.

Data completării:

Reprezentant legal

Operator economic/grupul de operatori economici

(denumirea, semnătura autorizată, ştampila



MODEL
CONTRACT DE VÂNZARE CUMPĂRARE 

nr..................din....................

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. 
(C.N.A.I.R. S.A.) cu sediul in Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cod fiscal ROI6054368, 
inregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J/40/552/2004, prin DIRECŢIA REGIONALĂ DE 
DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA (D.R.D.P. Timişoara), cu sediul in Timişoara, str. Coriolan 
Baran, nr. 18, jud. Timiş, tel. +40 256 246 602, fax +40 256 246 632, având cont bancar nr. 
R045RNCB0249008094080001, deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Timişoara, 
reprezentată prin Director Regional - Ing. Nicoleta PORDEA, în calitate de VÂNZĂTOR, pe de o 
parte

Şi

.................................................... , cu sediul î n ................................ . str...................... nr........... , judeţul

................ , te l ........................... , cod fiscal.................................. , înregistrată la Registrului Comerţului
sub nr. ..........................., având contul bancar nr.
........................................................................................... deschis la ........................................................ .
reprezentată prin ...................................................... , în calitate de CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte.

2. OBIECTUL ŞI PREŢUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract este tăierea şi valorificarea masei lemnoase aferentă 

plantaţiei ajunsă la maturitate de pe raza de activitate a S.D.N. CARANSEBEŞ pe DN 58 km 0+500 
-28+000 din cadrul D.R.D.P. Timişoara.

2.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil de către cumpărător vânzătorului,
este d e ........................ lei, exclusiv TVA, conform propunerii financiare, anexa la prezentul contract.

3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Durata contractului este de 6 (şase) luni calendaristice de la data emiterii ordinului de incepere 

a exploatării.
3.2. In situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale sau fenomene climatice care împiedică 

desfăşurarea normală a procesului de exploatare, constatate în condiţiile reglementărilor legale în 
vigoare, durata prezentului contract poate fi prelungită cu acordul părţilor, prin act adiţional.

4. AP LI CABI LI TATE
4.1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.

5. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
5.1. Documentele prezentului contract sunt:
a) docum entele depuse pentru lic ita ţie ;
b) propunerea financiară;
c) caietul de sarcini;
d) Instrument de garantare pentru constituirea garanţie de bună execuţie;
e) act de punere în valoare, eliberat de Ocolul Silvic.
f) acte adiţionale, dacă există.



6. PREDAREA -  PRIMIREA MASEI LEMNOASE CONTRACTATE.
6.1. Predarea sectoarelor se va face cu maximum 10 zile înainte de termenul de începere a 

exploatării, pe bază de proces verbal încheiat între şeful de district pe raza căruia se face tăierea şi 
reprezentantul cumpărătorului (agentul economic câştigător al licitaţiei sau împuternicitul acestuia, 
care deţine împuternicire scrisă). Procesul verbal va cuprinde delimitarea aliniamentului/aliniamentelor 
pe poziţii km şi arborii inventariaţi (conform inventarului în baza căruia a fost elaborat actul de punere 
în valoare) şi constituie document gestionar.

6.2. După finalizarea lucrărilor de exploatare masă lemnoasă pe picior, pe fiecare sector de 
drum în parte, se va întocmi un proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în prezenţa 
reprezentantului S.D.N. şi a cumpărătorului.

7. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI
7.1. Cumpărătorul are obligaţia de a asigura tăierea şi transportul masei lemnoase aferentă 

plantaţiei de pe drumurile naţionale din cadrul D.R.D.P. Timişoara, cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.

7.2. Cumpărătorul va respecta următoarele condiţii de exploatare:
a) tăierea plantaţiei se va efectua fără închiderea circulaţiei rutiere pe sector, asigurându-se, în 

permanenţă, fluenţa corespunzătoare a traficului, pe toată durata executării lucrării. înainte de trecerea 
la un nou sector de lucru, se va asigura curăţirea completă de crengi şi resturi de lemn, atât pe zona 
drumului cât şi pe suprafeţele de teren adiacente (teren arabil, păşune, etc.);

b) se va asigura semnalizarea şi pilotarea circulaţiei în conformitate cu Ordinul Comim MI - 
MT nr. 1112/411/oct. 2000, solicitându-se aprobarea D.R.D.P. Timişoara şi a Inspectoratului Poliţiei 
din judeţul respectiv;

c) se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi;
d) lungimea frontului de lucru nu va depăşi lOOm în aliniament şi 50m în curbe;
e) în situaţia excepţională, în care condiţiile locale impun doborârea arborilor pe platforma 

drumului, se va proceda la oprirea circulaţiei din ambele sensuri un timp cât mai scurt şi numai în 
prezenţa reprezentantului în teritoriu de la districtul de drumuri naţionale;

f) nu este permisă executarea tapei la mai mulţi arbori odată;
g) este interzisă deplasarea lemnului pe partea carosabilă prin tractare cu mijloace mecanice;
h) este interzisă executarea lucrărilor în perioade de timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ploaie 

etc.) sau vânt puternic, perioada respectivă adăugându-se la termenul prevăzut în contract pentru 
respectiva lucrare;

i) pentru sectoarele de drum în zona cărora există instalaţii electrice, telefonice sau gaze sau 
alte instalaţii, agentul economic are obligaţia de a obţine avize de la deţinătorii acestora şi eventuală 
asistenţă tehnică pe timpul executării lucrării;

j) înălţimea trunchiului, după tăiere, nu trebuie să. depăşească 5 - 10 cm de la nivelul 
terenului;

k) masa lemnoasă se va ridica concomitent cu tăierea, fiind interzisă depozitarea acesteia pe 
platforma drumului sau pe zona de siguranţă a drumului;

l) transportul materialului lemnos se va face în mod obligatoriu însoţit de documentele de 
transport legale, completate corect, având inventarul masei lemnoase pe dimensiuni, specii şi partizi;

m) materialul lemnos de lucru expediat din aliniament va fi însemnat la capete cu dispozitive 
de marcat dreptunghiulare conform Ordinului MADR nr. 1540/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare.

n) cumpărătorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile/avizele necesare exploatării masei 
lemnoase.

7.3. Cumpărătorul are obligaţia să plătească contravaloarea masei lemnoase conform prevederilor 
prezentului contract.

7.4. Cumpărătorul este obligat să sesizeze imediat şeful de district dacă prin doborârea arborilor 
s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate, fără ca aceşti arbori să se doboare sau 
fasoneze.



7.5. Eventualele degradări produse drumului naţional în timpul activităţii de exploatare a 
masei lemnoase se vor remedia pe cheltuiala cumpărătorului, în baza unor devize întocmite de 
personalul tehnic al S.D.N.

7.6. Cumpărătorul are obligaţia să respecte normele privind protecţia mediului, a normelor de 
prevenire şi stingere a incendiilor şi Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor a 
instrucţiunilor în vigoare privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transportul 
materialelor lemnoase, precum şi alte reglementări în vigoare pe perioada derulării prezentului contract.

8. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
8.1. Vânzătorul se obligă să pună la dispoziţia cumpărătorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe 

care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

9. Garanţia de bună execuţie a contractului
9.1. (1) Cumpărătorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului, pentru 

întreaga durată de valabilitate a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 
contractului.
(2) Garanţia de bună execuţie se constituie de către Cumpărător în scopul asigurării vânzătorului de 
îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
(3) Garanţia astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de vânzător în 
executarea prezentului contract, sau în cazul rezilierii contractului din motive imputabile cumpărătorului, 
precum şi în cazul prejudiciilor produse în executarea lucrărilor prevăzute la art. 7 din contract, din vina 
cumpărătorului, ori în alte situaţii prevăzute de lege. în cazul în care prejudiciul produs vânzătorului este 
mai mare decât cuantumul garanţiei de bună execuţie, cumpărătorul este obligat să-l despăgubească pe 
vânzător integral şi întocmai.
(4) Vânzătorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce cumpărătorul a făcut 
dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

9.2. (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de 5% din preţul contractului, 
fără T. V.A. şi va fi constituită în lei, prin una din următoarele forme:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(1) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru 
achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără T.V.A. şi 
respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu
7.000.000 lei fără T.V.A.;
(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt 
stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de 
Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către 
Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Garanţia astfel constituită, va fi prezentată de Prestator în original şi va deveni anexă la contract. 
Garanţia trebuie să fie irevocabilă. Garanţia de bună execuţie trebuie să prevadă că plata garanţiei se va 
executa la prima cerere a Autorităţii contractante pe baza declaraţiei acesteia cu privire la culpa persoanei 
garantate
c) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, pe durata de valabilitate a 

contractului.
(2) In situaţia în care Garanţia de Bună Execuţie este emisă printr-o asigurare de garanţie de bună 
execuţie de către o societate de asigurări, contractul de asigurare (condiţiile de asigurare generale şi 
speciale, poliţa de asigurare şi orice alt document semnat de către Asigurător şi Contractant) va 
reglementa strict relaţiile dintre Asigurat/cumpărător şi Asigurător şi nu vor putea fi opozabile 
Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri 
şi Poduri Timişoara.



Asigurarea de garanţie de bună execuţie propriu-zisă emisă în favoarea Companiei Naţionale de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara este 
singurul document opozabil acesteia.

Având în vedere faptul că asigurarea de garanţie de bună execuţie va fi emisă în baza unei poliţe 
de asigurare semnată exclusiv între cumpărătpr şi Asigurător, cumpărătorul va furniza vânătorului în 
original, în formă letrică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului, atât 
Asigurarea de Garanţie de Bună Execuţie cât si Poliţa de asigurare în baza căreia a fost emisă 
aceasta, însoţită de condiţiile de asigurare generale şi speciale şi orice alt document semnat de către 
Asigurător şi Cumpărător.

Scrisoarea de garanţie de bună execuţie, respectiv asigurarea de garanţie de bună execuţie va fi 
furnizată sub antetul instituţiei de credit/societăţii de asigurări emitente şi trebuie să respecte integral, 
fără completări sau modificări, formatul modelului de scrisoare de garanţie de bună execuţie, respectiv 
formatul modelului de asigurare de garanţie de bună execuţie din Documentaţia de Atribuire.
(3) Nerespectarea acestor condiţii va pune Vânzătorul în situaţia de a nu accepta Garanţia de Bună 
Execuţie emisă de către o societate de asigurare/ instituţie de credit şi, totodată, Vânzătorul poate rezilia 
contractul, poate executa Garanţia de Participare şi poate pretinde plata de daune-interese.
(4) în cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive, cumpărătorul are 
obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în 
administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia vânzătorului, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la semnarea prezentului contract. Cumpărătorul are obligaţia de a depune în contul astfel 
deschis o sumă iniţială în cota de 0,5% din preţul contractului.

Pe parcursul îndeplinirii contractului, vânzătorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri 
succesive din sumele datorate şi cuvenite cumpărătorului până la concurenţa sumei de 5% din preţul 
contractului fără T.V.A. Vânzătorul va dispune ca unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent în administrarea acestuia să înştiinţeze cumpărătorul de vărsământul efectuat, precum şi 
destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea cumpărătorului. Cumpărătorul 
va înscrie distinct pe facturile emise cuantumul garanţiei de bună execuţie şi contul în care acesta va fi 
virat.
(5) în cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie prin reţineri succesive, cumpărătorul are 
obligaţia de a înainta vânzătorului dovada deschiderii contului de garanţie de bună execuţie.

9.3. Vânzătorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie în limita 
prejudiciului creat, dacă cumpărătorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător 
obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie, vânzătorul are obligaţia de a notifica acest lucru atât cumpărătorului, cât şi societăţii de 
asigurare/ instituţiei de credit emitentă a garanţiei de bună execuţie, precizând totodată obligaţiile care nu 
au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului.

9.4. în situaţia în care este necesară prelungirea Garanţiei de bună execuţie, cumpărătorul este 
obligat să prelungească valabilitatea acesteia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării 
vânzătorului în acest sens.

9.5. în cazul în care cumpărătorul nu prelungeşte valabilitatea garanţiei de bună execuţie, 
vânzătorul poate să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalităţi, nefiind necesară nici o 
notificare, înştiinţare sau altă măsură în vederea înştiinţării rezilierii prezentului Contract pentru motivul 
menţionat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nicio încuviinţare sau intervenţie în fata vreunei 
instanţe judecătoreşti, arbitrale sau de altă natură şi să execute integral valoarea garanţiei de bună 
execuţie.

9.6. în situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, cumpărătorul are obligaţia 
de a reîntregi garanţia de bună execuţie în cauză, raportat la restul rămas de executat, în conformitate cu 
art. 9.2., în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării cumpărătorului în acest sens.

9.7. în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 9.5. şi 9.6. în interiorul termenelor 
menţionate anterior, vânzătorul poate să aplice penalităţi în valoare de 0,05%/zi de întârziere din 
Preţul Contractului, pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenelor prevăzute la art. 9.5. şi
9.6. şi până la data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia; şi/sau să rezilieze contractul şi/sau să 
execute integral garanţia de bună execuţie.

9.8. în cazul în care, pe parcursul derulării contractului, cumpărătorul îşi modifică denumirea,



acesta are obligaţia, de a prezenta în maxim 10 zile de la semnarea Actului Adiţional în care este 
consemnată modificarea denumirii cumpărătorului, amendamentele aferente tuturor garanţiilor din 
contract.

9.9. în situaţia în care cumpărătorul nu amendează garanţia de bună execuţie în interiorul 
termenului menţionat anterior, vânzătorul poate să aplice penalităţi în valoare de 0,05%/zi de întârziere 
din Preţul Contractului pentru fiecare zi de întârziere după expirarea termenului prevăzut anterior şi 
până la data modificării garanţiei de bună execuţie; şi/sau să rezilieze contractul şi/sau să execute integral 
garanţia de bună execuţie. Vânzătorul are dreptul, fără nicio notificare prealabilă sau demers suplimentar, 
de a executa garanţiile în cauză, garanţiile pentru care cumpărătorul nu a prezentat amendamentele 
necesare şi totodată de a rezilia Contractul fără necesitatea notificării prealabile a cumpărătorului.

9.10. Restituirea garanţiei de bună execuţie se face conform prevederilor art. 42 din Hotărârea nr. 
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/ acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare.

10. MODALITĂŢI DE PLATĂ
10.1. 1) Cumpărătorul va efectua plata către vânzător, în baza facturilor fiscale emise de către acesta 

în termen de 30 zile de la data primirii facturii de către cumpărător.
(2) Exploatarea masei lemnoase adjudecate prin licitaţie poate începe după achitarea integrală de către 
câştigător a valorii de adjudecare şi achitarea unei garanţii de bună execuţie în cuantum de 5% din valoarea 
contractului.

11. MĂSURI PRIVIND SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ. MĂSURI 
PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

11.1. Cumpărătorul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfăşurate, conform legislaţiei de 
protecţia muncii şi PSI, a normelor specifice de securitatea muncii şi PSI, privind exploatarea şi 
întreţinerea drumurilor naţionale.

11.2. Cumpărătorul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 
evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 
echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.) şi de muncă, procedeelor tehnologice utilizate sau de 
către lucrători, în conformitate cu prevederile Legii securităţii sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a 
Normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice 
modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

11.3. în cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată, cumpărătorul va comunica şi cerceta accidentul de muncă conform prevederilor 
legislative în vigoare.

11.4. (1) Cumpărătorul are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare în vederea prevenirii 
riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securităţii personalului propriu, informării şi instruirii 
acestuia în domeniul securităţii în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidente, conform legislaţiei în 
vigoare.
(2) Se atrage atenţia în mod deosebit asupra semnalizării corecte a punctului de lucru.

12. ACTUALIZAREA PREŢULUI CONTRACTULUI
Preţul contractului nu se actualizează.

13.AMENDAMENTE
13.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, de comun acord, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la 
data încheierii contractului.



14. SANCŢIUNI, PENALITĂŢI
14.1. (1) în cazul nerespectării de către cumpărător a obligaţiilor asumate prin contract, a 

termenului de finalizare a contractului sau a altor prevederi din caietul de sarcini, acesta va suporta 
penalităţi de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din 
valoarea contractului.
(2) Penalităţile se vor reţine de către vânzător din garanţia de bună execuţie a contractului.

15. REZILIEREA CONTRACTULUI
15.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţi dă 

dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata daunelor-interese.
15.2. Părţile îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract, în cel mult 30 de zile 

de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care 
conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi 
contrară interesului public.

15.3. în cazul prevăzut la clauza 15.2. vânzătorul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

15.4. Vânzătorul poate cere rezilierea contractului dacă.
a) cumpărătorul a intrat în faliment, se emite ordin de executare împotriva lui, intră în 

lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
b) cumpărătorul a abandonat contractul;
c) cumpărătorul neglijează în mod flagrant şi repetat să-şi îndeplinească obligaţiile 

contractuale, deşi a fost notificat de către vânzător.
15.5. Cumpărătorul poate cere rezilierea contractului dacă:
a) vânzătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile care sunt în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

cumpărător în situaţia de a nu putea executa obligaţiile contractuale ce îi revin;
b) vânzătorul notifică cumpărătorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice nefavorabile îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiilor contractuale.
15.6. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate se va comunica în scris 

părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare anterior datei de reziliere solicitată.
15.7. în cazul rezilierii contractului din vina cumpărătorului, vânzătorul va stabili daunele pe 

care acesta trebuie să le suporte.

16. FORŢA MAJORĂ
16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2. Forţa majoră aşa cum este definită de lege, apără de răspundere partea care o invocă, în 

condiţiile notificării scrise în termen de 5 zile de la apariţia cazului de forţă majoră. Partea afectată de 
forţa majoră va depune toate eforturile pentru reducerea cât mai mult posibil a întârzierilor cauzate de 
forţa majoră.

17. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
17.1. Vânzătorul şi cumpărătorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea contractului.

17.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative, vânzătorul şi cumpărătorul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de 
către instanţele judecătoreşti din România.

18. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
18.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

19.. COMUNICĂRI
19.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie să 

fie transmisă în scris.



(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii, cât şi in momentul
primirii.

20. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
20.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract a fost incheiat astăzi .....................  in 2 (două) exemplare, un exemplar
pentru cumpărător, respectiv un exemplar pentru vânzător.

VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A ___________
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
prin DIRECŢIA REGIONALA DE DRUMURI
SI PODURI TIMIŞOARA

DIRECTOR REGIONAL 
Ing. Nicoleta PORDEA

DIRECTOR ECONOMIC 
Ec. Aurel-Costin PURCELD

DIRECTOR ÎNTREŢINERE DN şi AUTOSTRĂZI 
Ing. Bogdan LAZIE

DIRECTOR ADJUNCT ÎNTREŢINERE 
Ing. Răzvan-Adrian CĂPĂSTRARU

ŞEF DEPARTAMENT ACHIZIŢII 
Ec. Romana Elisabeta PURCELD

ŞEF SERVICIU JURIDIC 
C. j. Cosmina-Carla POPESCU

ŞEF SERVICIU ÎNTREŢINERE DRUMURI AUTOSTRĂZI şi PLAN 
Ing. Ionela-Marioara TROACĂ

ŞEF BIROU ACHIZIŢII LUCRĂRI ŞI ACHIZIŢII DIRECTE 
Ing. Ioana-Alina GILLEA

BIROU PREGĂTIRE DOCUMENTAŢII MONITORIZĂRI


