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1. Scop
1.1. Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate.
1.2. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.
1.3. Asigura continuitatea activitatii, inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului.
1.4. Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe
manager, in luarea deciziei.
1.5. Descrie metoda de valorificare a masei lemnoase din fundul forestier proprietate publica.

2. Domeniu de aplicare
2.1. Procedura se aplica de catre compartimentul Model din Primaria Exemplu.
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3. Documente de referinta
3.1. Reglemantari internationale
- REGULAMENT  nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

3.2. Legislatie primara 
-Hotararea nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase
din fondul forestier proprietate publica;
-Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicata si actualizata;
-Legea nr. 197/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic.

3.3. Legislatie secundara
-Ordin nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice.

3.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice
- Regulament de organizare si functionare de la Primaria Exemplu;
- Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem si operationale;
- Proceduri documentate;
- Fise de post;
- Organigrama;
- Regulamentul de Ordine Interioara.
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4. Definitii si abrevieri
4.1. Definitii

Nr.
Crt. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care

defineste termenul

1. Entitate publica

Autoritate publica, institutie publica, companie/societate
nationala, regie autonoma, societate la care statul sau o
unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu
personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri
publice si/sau patrimoniu public.

2. Compartiment
Directie Generala, Directie, Departament, Serviciu, Birou,
Comisii, inclusiv institutie fara personalitate juridica aflata
in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea entitatii.

3. Conducator compartiment Director General, Director, sef Departament, sef Serviciu,
sef Birou.

4. Procedura documentata
Modul specific de realizare a unei activitati sau a unui
proces, editat pe suport de hartie sau in format electronic;
procedurile documentate pot fi proceduri de sistem si
proceduri operationale.

5. Procedura de sistem (procedura
generala)

Descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la
nivelul entitatii publice aplicabil (aplicabila) majoritatii sau
tuturor compartimentelor dintr-o entitate publica.

6. Procedura operationala
(procedura de lucru)

Procedura care descrie un proces sau o activitate care se
desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compartimente
dintr-o entitate, fara aplicabilitate la nivelul intregii entitati
publice.

7. Editie procedura

Forma actuala a procedurii; editia unei proceduri se
modifica atunci cand deja au fost realizate 3 revizii ale
respectivei proceduri sau atunci cand modificarile din
structura procedurii depasesc 50% din continutul reviziei
anterioare.

8. Revizie procedura
Actiunea de modificare, respectiv adaugare sau eliminare a
unor informatii, date, componente ale unei editii a unei
proceduri, modificari ce implica, de regula, sub 50% din
continutul procedurii.

9. Act de punere in valoare

Document tehnico-economic care contine rezultatele
evaluarii cantitative si calitative conform normelor tehnice
silvice, precum si informatiile privitoare la localizarea masei
lemnoase destinate exploatarii, conform amenajamentelor
silvice;

10. Activitate economica
Orice activitate care consta in furnizarea de bunuri si
servicii pe o piata, cu respectarea prevederilor legale
privind ajutorul de stat;
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11.

Consum propriu al
proprietarului/administratorului
fondului forestier proprietate
publica a unitatii administrativ-
teritoriale

Volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea
diverselor lucrari necesare administrarii fondului forestier
proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale -
lucrari de investitii si reparatii pentru lucrari de
reconstructie ecologica, lucrari de regenerare, alte
plantatii, lucrari de protectie a padurilor, amenajari
cinegetice si piscicole, lucrari de investitii, de reparatii ale
amenajarilor de tipul imprejmuirilor, constructiilor
administrative, a drumurilor si cailor de acces, incalzirea
spatiilor si cladirilor, amenajari pentru prevenirea si
stingerea incendiilor de padure, amenajari pentru
administrarea ariilor naturale protejate, precum si volumul
de lemn fasonat necesar pentru indeplinirea obligatiilor
prevazute in contractele colective de munca; volumul de
lemn fasonat destinat consumului propriu al
proprietarului/administratorului fondului forestier
proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale nu
face obiectul comercializarii; volumul necesar se estimeaza
de administrator/prestatorul de servicii silvice;

12.
Consum propriu al
administratorului fondului
forestier proprietate publica a
statului

Volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea
diverselor lucrari necesare administrarii fondului forestier
proprietate publica a statului - lucrari de investitii si
reparatii pentru lucrari de reconstructie ecologica, lucrari
de regenerare, lucrari de protectie a padurilor, amenajari
cinegetice si piscicole, lucrari de investitii, de reparatii ale
amenajarilor de tipul imprejmuirilor, constructiilor
administrative, a drumurilor si cailor de acces, incalzirea
spatiilor si cladirilor, amenajari pentru prevenirea si
stingerea incendiilor de padure, amenajari pentru
administrarea ariilor naturale protejate, precum si volumul
de lemn fasonat necesar pentru indeplinirea obligatiilor
prevazute in contractele colective de munca; volumul de
lemn fasonat destinat consumului propriu al
administratorului fondului forestier proprietate publica a
statului nu face obiectul comercializarii; volumul necesar se
estimeaza de administrator si se publica pe site-ul
administratorului, anterior licitatiei principale;
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13. Garantie de contractare

Garantia care se constituie de operatorul economic la
inscrierea la licitatie in scopul de a garanta organizatorul ca
va incheia contractul de vanzare pentru volumul de masa
lemnoasa/lemn fasonat pe care il va adjudeca, ca va plati si
va prelua spre exploatare masa lemnoasa, respectiv ca va
plati si va prelua lemnul fasonat conform contractului care
se va incheia intre parti; garantia de contractare se
constituie, la dispozitia vanzatorului, in cuantum de 5% din
valoarea, fara TVA, a volumului pentru care se inscrie la
licitatie;

14. Grupaj de partizi

Doua sau mai multe partizi a caror masa lemnoasa s-a
stabilit a se valorifica «pe picior», partizi grupate in functie
de: bazinet, instalatii de scos-apropiat, calea de transport
cu caracter permanent care le deserveste si care se pot
exploata de un singur operator economic; in cadrul
grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor
este: accidentale, igiena, secundare, conservare si
principale;

15. Lemn fasonat
Materialele lemnoase care fac obiectul Regulamentului din
5 octombrie 2017, respectiv: lemnul rotund si despicat de
lucru si lemnul de foc;

16. Operator economic

Orice intreprindere atestata, in conditiile legii, pentru
lucrari de exploatare forestiera, in cazul cumpararii masei
lemnoase pe picior, precum si orice persoana juridica sau
fizica, in cazul cumpararii de lemn fasonat; termenul
include si intreprinderile individuale si persoanele fizice
autorizate, inregistrate la oficiul registrului comertului;

17. Organizator al licitatiei/negocierii

Administratorii fondului forestier proprietate publica a
statului si/sau structurile din subordinea acestora, precum
si proprietarul/administratorul/ prestatorul de servicii al
fondului forestier proprietate publica a unei unitati
administrativ-teritoriale;

18. Participant la licitatie
 Persoana fizica sau juridica care indeplineste toate
conditiile de a licita masa lemnoasa/lemn fasonat si este
prezenta la licitatie;

19. Partida

Un lot de arbori destinat exploatarii, estimat cantitativ si
calitativ conform metodelor dendrometrice pentru
evaluarea volumului de lemn, in vigoare la data estimarii si
care are acelasi numar de identificare si denumire cu cele
ale apvului;

20. Postata
Parte dintr-o partida stabilita si delimitata pe teren, in
conformitate cu esalonarea din anexa la contractul de
vanzare incheiat intre parti;
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21. Reprezentant al operatorului
economic

Persoana fizica investita cu atributii de administrator sau
lichidator ales, numit sau desemnat intr-un alt mod, al carui
nume este inscris in registrul de stat unde este inregistrata
persoana juridica sau imputernicit al acestuia prin inscris
semnat si stampilat in original de reprezentantul
operatorului economic;

22. Valorificarea masei lemnoase

Actiunea de punere pe piata a masei lemnoase care se
recolteaza din fondul forestier proprietate publica, de catre
proprietari/administratori, ca masa lemnoasa pe picior,
precum si a lemnului fasonat, modalitatile de valorificare
fiind: prin vanzare in licitatie publica, ca masa lemnoasa pe
picior si/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masa
lemnoasa pe picior si/sau ca lemn fasonat; prin vanzarea
directa a lemnului fasonat; prin donatie si sponsorizari, in
cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale
in vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul
propriu al proprietarului si/sau al administratorului; prin
prelucrarea primara a lemnului fasonat in instalatiile
proprii ale proprietarului si/sau ale administratorului
fondului forestier proprietate publica;
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4.2. Abrevieri

Nr.
Crt.Abrevierea Termenul abreviat

1. EP Entitate publica                                                                                                         
   

2. PO Procedura operationala
3. PS Procedura de sistem
4. E Elaborare
5. V Verificare
6. A Aprobare
7. Ap. Aplicare
8. Ah. Arhivare
9. APV Act de punere in valoare
10. SUMAL Sistemul informational integrat de Urmarire a Materialelor Lemnoase


