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ASOCIAȚIA  1/8 

OCOLUL SILVIC CARPATHIA    

Calea Feldioarei nr. 27, 

Brașov – România 500053 

Fax: +40 368 45 24 11 officeocol@carpathia.org www.carpathia.org 

CAIET DE SARCINI (Specificații tehnice) 

În vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect prestarea 

serviciilor de împăduriri cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini 

conținând extrasul din devizele de lucrări silvice pentru anul 2022 din cadrul 

Asociației Ocolul Silvic Carpathia astfel: 

 

Cod CPV  Descriere RO Descriere EN 

77231600-4 Pentru servicii de împădurire Afforestation services 

 

Proiect: Crearea unei zone de sălbăticie în sudul Munților Carpați, România - LIFE18 NAT/RO/001082 

1. DATE GENERALE    

1.1. Denumire furnizare 

Obiectul contractului: Are ca scop prestarea serviciilor de impaduriri cuprinse in Anexa nr. 1 la caietul de 

sarcini continand extrasul din devizele de lucrari silvice pentru anul 2022 din cadrul Asociației Ocolul 

Silvic Carpathia. 

Achizitor/Autoritatea contractantă: ASOCIAȚIA OCOLUL SILVIC CARPATHIA, Calea Feldioarei, NR.27, 

camera 2 Mun. BRAȘOV.  

Email: officeocol@carpathia.org, CF: 30745288, atribut fiscal RO. 

Cod postal 500471, Tel. 0040740235406, Fax: 0368452411. 

 

2. DATE TEHNICE 

Candidatul va înainta oferta tehnică cu respectarea următoarelor cerințe minime: 

Pentru achiziția de prestări servicii împăduriri: 

Descriere Valori/cerere 

Lucrările de împăduriri în primăvara și 

toamna anului 2022 sunt planificate a se 

desfășura cu firme specializate si autorizate 

in vederea prestarii serviciilor de impaduriri 

pe circa 30 hectare în cadrul proiectului 

Ofertantul să dețină titlul unui atestat si emitentul 

acestuia pentru lucrările de îmbunătățiri funciare partea 

de împăduriri;  
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LIFE-18-NAT-RO-001082 și sunt localizate 

pe teritoriul administrativ al comunei 

Nucșoara, județul Argeș în unitățile 

amenajistice și pe suprafețele conform 

anexei 1 (tabel suprafețe) și a anexei 3 

(hartă și fișier electronic Google Maps) 

Condițiile de lucru se încadrează în general 

la condiții grele, sunt suprafețe cu pante 

accentuate, versanți lungi, există pe teren 

resturi de exploatare vechi, murișuri, etc. De 

asemenea, o parte din lucrări se desfășoară 

la altitudini relativ mari respectiv într 1,450 și 

1,750 metri altitudine. Până la șantierul de 

împădurire sunt distanțe lungi de parcurs cu 

autoturism de teren pe drum forestier 

imperfect iar în șantier sunt necesare 

deplasări în regim pedestru pe versanți cu 

pante accentuate, teren accidentat. 

 

 

Ofertantul sa fie inregistrat in evidentele ONRC si sa 

detina codurile CAEN necesare desfasurarii activitatilor 

ce fac obiectul acestei atribuiri 

Ofertantul sa nu se afle in stare de insolventa sau 

faliment 

Ofertantul prestator desfasoara relatii de munca cu 

personalul propriu cu respectarea intocmai a 

prevederilor legale. Se recomandă folosirea forței de 

muncă locale, respectiv muncitori specializați de pe 

raza județului Argeș.  

Ofertantul face dovada ca personalul utilizat pentru 

realizarea lucrarilor va beneficia de condiții decente de 

cazare, masă și repaus 

Personalul companiei este instruit in ceea ce priveste 

normele legale de protectie a muncii si respecta 

intocmai prevederile incidente din punctul de vedere al 

sanatatii si securitatii in munca 

Personalul companiei este dotat și va folosi 

echipamente de protecția muncii și de lucru conform 

legislației în vigoare 

Ofertantul câștigător al licitației va achita o garantie de 

buna executie a lucrărilor în cuantum de 5% din 

valoarea lucrărilor conform devizului anexat, respectiv 

lei. Aceasta garantie, se va consemna distinct in 

conturile Asociației Ocolul Silvic Carpathia, pana la 

finalizarea lucrarilor contractate si semnarea procesului 

verbal de recepție a acestor lucrări de către  

reprezentanții Ocolului Silvic Carpathia. Aceasta 

garanție se va restitui societății prestatoare in termen 

de 10 zile de la data semnării procesului verbal de 

recepție a lucrărilor. Garanția nu se restituie, daca 

societatea prestatoare nu isi indeplineste obligatiile 

contractate, ce fac obiectul prezentei atribuiri, conform 

caietului de sarcini si prevederilor contractuale.  

Cerințe specifice aferente prestării de 

serviciu solicitate 

 

Personalul companiei va participa la un instructaj 

privind cerințele specifice ale lucrării înainte de 

începerea acesteia; 

Ofertantul va asigura lucrările silvice de împăduriri în 

completarea regenerării naturale pe o suprafață de 

circa 30 hectare cu respectarea normelor silvice privind 
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realizarea lucrărilor de împăduriri aferente zonei de 

munte. 

Puieții preluați de la Asociația Ocolul Silvic Carpathia 

se manipulează în condiții corespunzătoare, conform 

normelor tehnice și ghidurilor de bune practici la 

lucrările de împăduriri. 

Puieții se plantează în vetre, în schemă de 4.000 puieți 

la hectar; 

Ofertantul asigură un șef de echipă pentru fiecare 10 

muncitori, șef de echipă care supraveghează modul de 

executare a plantațiilor, modul de manipulare a 

puieților, etc.; 

Ofertantul preia puieții forestieri din zone limitrofe 

șantierelor, unde se află depozitați la șanț de către 

Ocolul Silvic Carpathia; 

Schemele de plantat efective nu vor fi geometrice-

liniare ci vor crea un aspect cât mai natural plantației 

rezultate; 

Se vor respecta întocmai schemele de plantat predate 

de către personalul Ocolului Silvic, diferite în funcție de 

etajul altitudinal. 

Suprafețele-ochiurile cu resturi de exploatare vechi și 

murișuri-zmeurișuri care nu pot fi plantate se vor ocoli 

cu lucrările de plantat în măsura în care plantarea nu 

este posibilă, cu informarea/acordul reprezentanților 

Asociatia Ocolul Silvic Carpathia; 

Ofertantul răspunde de respectarea normelor specifice 

de protecția muncii la deplasarea în teren, deplasarea 

la și dinspre locul de muncă, executarea lucrărilor 

specifice de teren, inclusiv răspunde de asigurarea 

echipamentului specific de protecția muncii; 

Manipularea puieților de la șanțurile de depozitare până 

la plantare se face cu protejarea rădăcinilor acestora, 

respectiv mulcire, transport în găleți, pungi etc. 

Nu se lasă în teren pentru zilele următoare puieți scoși 

din șanțul de depozitare în ziua precedentă; 

Plantarea se asigură în vetre cu dimensiuni de 80/60 

cm, gropile de plantat se dimensionează în funcție de 

talia fiecărui puiet în parte, aceștia se plantează în așa 
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fel încât acoperirea cu pământ să fie până la colet, 

pământul de acoperire să fie bine bătătorit încât puieții 

să nu poată fi scoși cu ușurință prin tragerea de vârf.  

Ofertantul oferă garanție pentru modul de execuție al 

lucrărilor de plantare. Pentru compromiterea ulterioară 

a plantațiilor din cauză de greșeli tehnice ale 

prestatorului, greșeli constatate la recepția lucrărilor de 

plantații, refacerea zonelor compromise se face de 

către prestator, în primul sezon de plantat următor 

producerii calamității, pe cheltuiala prestatorului; 

Prestatorul efectuează lucrările de plantat în perioada 

aprilie-mai 2022 și octombrie-noiembrie 2022, în 

perioadele optime de plantat. Perioadele efective de 

plantat se stabilesc în funcție de condițiile climatice cu 

acordul Asociației Ocolul Silvic Carpathia. Asociația 

Ocolul Silvic Carpathia poate decide întreruperea 

lucrărilor dacă calitatea acestora nu este 

corespunzătoare sau dacă se întârzie desfășurarea 

lucrărilor de plantat și condițiile meteo nu mai permit 

plantarea în condiții optime;  

Din momentul anunțării de către Asociația Ocolul Silvic 

Carpathia a existenței condițiilor climatice și de teren 

favorabile, Prestatorul va demara prestarea serviciilor 

de plantat în termen de maxim 5 zile calendaristice. 

Prestarea serviciilor de împăduriri se desfășoară pe o 

perioadă de maxim 30 zile calendaristice in fiecare din 

perioadele menționate (primavară-toamnă) de la 

demararea acestora, Prestatorul își dimensionează 

forța de muncă necesară în mod corespunzător pentru 

a se încadra în acestă cerință. 

Transportul puieților forestieri prin purtare directa la o 

distanta de max. 200 m iar preluarea puietilor de la 

ghețarele cabana Văsalatul si de la capătul DF Zârna 

pana la santiere se va face de catre prestator (in cazul 

in care beneficiarul va putea rezolva transportul 

puietilor in santiere, atunci beneficiarul va platii doar 

lucrarile executate de prestator conform receptiei), 

transportul și cazarea muncitorilor, respectiv a 

personalului prestatorului, este în responsabilitatea 

prestatorului; 

Prestatorul și respectiv personalul prestatorului 

respectă indicațiile de lucru ale reprezentanților 
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Asociației Ocolul Silvic Carpathia care au rolul de 

coordonare tehnică a lucrărilor de plantații; 

 

Experienţă obligatorie Experiență de cel puțin 3 ani în derularea de proiecte 

similare pentru activitatea de împăduriri în zona 

montană. 

 

 

3. FORMA DE ORGANIZARE 

Forma de atribuire a contractului ce are ca obiect prestarea serviciilor de impaduriri cuprinse in Anexa nr. 1 la 

caietul de sarcini continand extrasul din devizele de lucrari silvice pentru anul 2022 din cadrul Asociației Ocolul 

Silvic Carpathia va respecta prevederile legale incidente in cauza. 

 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

Oferta va conţine Propunerea tehnică și Propunerea financiară. 

Propunerea tehnică se face pentru prestarea serviciilor de împăduriri și va trata aspectele de la punctul 2 în 

viziunea conceptuală a ofertantului şi va conţine o descriere amănunţită a datelor ofertate, în corelaţie cu 

cerințele tehnice.  

4.1. Propunerea financiară se va prezenta conform formularului de ofertă. Elementul principal al 

propunerii financiare este Formularul de ofertă pe care ofertanții trebuie să îl prezinte. Oferta 

financiară va fi exprimată în lei fără TVA, are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al 

conținutului ofertei, pe toată perioada de valabilitate a ofertei, sub sancțiunea respingerii acesteia. 

Valabilitatea ofertelor este de minim 60 de zile. 

4.2.  Lipsa completării ofertei financiare atrage imposibilitatea evaluării ofertei. Nu se admit oferte 

alternative. 

5. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR 

A. OBLIGAȚII GENERALE 

Ofertații vor răspunde la solicitările de clarificări pe toată perioada de derulare a achiziției. 

Ofertantul câştigător îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea legislaţiei privind sănătatea şi 

securitatea muncii pentru personalul însărcinat cu realizarea furnizării, conform Legii nr. 319/2006 privind 

securitatea şi sănătatea în muncă. 

Ofertantul este obligat să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile 

relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, cu indicarea actelor normative la care se 

raportează, dacă consideră necesar.  
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Documentaţia va fi întocmită astfel încât să poată fi folosită cu succes pentru prestarea serviciilor de împăduriri 

și realizarea obiectivelor proiectului LIFE NAT/RO/001082, nefiind necesare modificări semnificative pe durata 

furnizării acestora.  

B. FORMA DE PREZENTARE A DOCUMENTAŢIEI   

Operatorii economici vor transmite pe email, officeocol@carpathia.org propunerea tehnică și financiară pentru 

achizitia prestarii de servicii împăduriri în format pdf., scanată și semnată. 

Ofertantul castigător va elabora Documentaţiile tehnice redactate în limba română scanat, pe suport digital.  

 

6. TERMENE  

6.1. Prestările de servicii împăduriri care fac obiectul contractului se vor face în maxim 30 de zile de la 

semnarea contractului, în funcție de condițiile meteorologice. 

 

7. FINANŢAREA CONTRACTULUI 

Finanţarea contractului se asigură din bugetul proiectului LIFE NAT/RO/001082- Crearea unei zone de 

sălbăticie în sudul Munților Carpați, România.  

Procedura de achiziție este înscrisă în Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru 2022. 

Derularea contractului se face prin departamentele din cadrul Asociației Ocolul Silvic Carpathia, cu atribuţii 

privind implementarea proiectului și a contractului, iar prin serviciul financiar-contabilitate se realizează 

controlul documentelor financiare şi decontarea serviciilor prestate. 

 

8. RECEPŢIE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Ofertantul câștigător va organiza și desfășura prestarea serviciilor de împăduriri în perioada 12.04.2022-

30.05.2022, în funcție de condițiile meteo, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare, in sezonul din primăvara 

anului 2022 iar în sezonul din toamnă în funcție de condițiile meteo, în intervalul 01.10.2022-20.11.2022 dar 

nu mai mult de 30 de zile lucrătoare. 

Durata de derulare a contractului: intră în vigoare la data semnării şi este valabil până la data semnării 

procesului verbal de recepție la terminarea serviciului aferente activităţii din proiect, respectiv 06.06.2022 în 

perioada din primăvară și 30.11.2022 în perioada din toamnă. 

 

 

9. RISCURI 

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariţie pe perioada derulării contractului pot fi: 
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● neîncadrarea în termenul stabilit pentru prestarea serviciilor prin contractul care rezultă din această 

procedură; 

Autoritatea contractantă împreună cu contractantul vor face toate demersurile necesare pentru gestionarea 

acestor riscuri, respectiv: 

● Autoritatea contractantă va urmări în permanenţă stadiul executării prestărilor de servicii, încadrarea 

în termenele asumate în propunerea tehnică, astfel încât să fie respectată durata de execuție a 

acestora; 

● Totodată, la întocmirea propunerii tehnice, ofertatul va ţine cont de termene realiste de executare a 

prestărilor de servicii și va lua măsurile pentru respectarea acestui termen; 

 

10. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR 

10.1. Autoritatea contractantă este responsabilă pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

● punerea la dispoziţia prestatorului a tuturor informaţiilor disponibile; 

● desemnarea şi comunicarea către prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacţiunea şi 

suportul oferit prestatorului; 

● organizarea recepţiilor parţiale şi finale la terminarea executării prestării de servicii în conformitate cu 

prevederile prezentului caiet de sarcini; 

● achitarea contravalorii prestaţiilor executate de către contractant, în baza facturilor emise de către 

acesta şi a proceselor verbale de recepţie cantitativă şi calitativă. 

10.2. Prestatorul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuţii: 

● îndeplinirea contractului în conformitate cu cerinţele legislaţiei aplicabile; 

● îndeplinirea contractului în conformitate cu cerințele caietului de sarcini; 

● respectarea termenelor de executie a prestarilor de servicii impaduriri din contractat; 

● colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat (daca este cazul);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 
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Contractul se va atribui ofertantului ce prezintă oferta cu cel mai mic preţ, cu respectarea cerintelor din 

documentatia de atribuire 

Nota: Ofertele care depășesc valoarea estimată vor fi respinse. 

Orice erori matematice vor fi corectate conform legislației în vigoare.  

Oferta câștigătoare va fi oferta cu prețul cel mai scăzut și care va îndeplini cerințele din documentația de 

atribuire. 

 

 

 

 

Șef District, 

Voinescu Codruț Gheorghe 

 

 

Inginer Silvic, 

Șerban Elena 

 

 

Presedinte, 

Zotta Mihai Iancu 

          


