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ORDIN 
ORDER 

 

Nr. 57 din 30.09. 2016 

 
 

Despre crearea Comisiei de licitaţie şi 

aprobarea Regulamentului cu privire la 

activitatea acesteia 

 

 

În scopul implementării prevederilor Codului silvic nr.887-XIII  din  21.06.1996, 

Hotărîrii Guvernului nr. 740  din  17.06.2003 „Pentru aprobarea actelor normative vizînd 

gestionarea gospodăriei silvice”, Hotărîrii Guvernului nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”, armonizării legislaţiei 

silvice naţionale cu legislaţia Uniunii Europene, totodată întru liberalizarea accesului agenţilor 

economici la produsele şi serviciile forestiere, creării condiţiilor pentru competitivitate şi 

lichidării monopolismului ramural, sporirii transparenţei la stabilirea beneficiarilor ce urmează să 

valorifice produsele şi serviciile forestiere pentru dreptul de a presta servicii la îndeplinirea 

lucrărilor de gospodărire în fondurile forestier şi cinegetic naţional,  
 
 

ORDON: 

1.  De a crea Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere în cadrul ÎS 

« Întreprinderii Silvo-Cinegetice Cimişlia », în următoarea componenţă: 

- Oleg Ureche – inginer şef în silvicultură, preşedinte; 

- Marina Popova – inginer regenerarea pădurii, secretar; 

- Mihai Paşcovschii – director general - adjunct Agenţia „Moldsilva”, membru; 

- Victor Bazatin – şeful ocolului silvic Mihailovca, membru; 

- Vasile Morozov – adjunctul şefului ocolului silvic Zloţi, membru; 

- Anatol Erezanu – adjunctul şefului ocolului silvic Cimişlia, membru; 

- Vasile Vasluian – jurist ÎSC Cimişlia, membru. 
 

2. De a aproba Regulamentul de activitate al Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor forestiere, conform anexei. 

   3. Prezentul ordin să fie adus la cunoştinţa membrilor Comisiei sus menţionaţi, tuturor 

ocoalelor silvice subordonate. 

   4. Control asupra îndeplinirii prezentului ordin mi-l asum. 

 

Director                                           Sv.Prodan 

 
Ex. Inginer FF 

Ion Pruteanu 

Tel.0241 256 88 
 

 
 

 



 

 

Anexa la ordinul  

nr. 57 din 30.09. 2016 

 

REGULAMENT  

cu privire la activitatea Comisiei pentru organizarea  

şi desfăşurarea licitaţiilor forestiere 

 

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor forestiere (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu Codul silvic 

nr.887-XIII  din  21.06.1996 (Monitorul Oficial al Republica Moldova nr.4-5/36 din 

16.01.1997), Hotărîrea Guvernului nr. 740  din  17.06.2003 „Pentru aprobarea actelor normative 

vizînd gestionarea gospodăriei silvice”  (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.126-131/778 din 

27.06.2003), Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”(Monitorul Oficial nr. 41-44 art:185) 

şi stabileşte funcţiile, obligaţiile şi drepturile Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea 

licitaţiilor forestiere (în continuare - Comisia), precum şi modul de creare şi activitate a acestuia.  

  

Capitolul I  

DISPOZIŢII GENERALE  

1. Comisia reprezintă un grup de specialişti din cadrul ÎS « Întreprinderii Silvo-Cinegetice 

Cimişlia » ,  şi reprezentantul Agenţiei « Moldsilva », care iniţiază şi organizează la dispoziţia 

directorului , licitaţii forestiere.  

2. Comisia se formează prin ordinul directorului întreprinderii , este compusă din 7 

membri, inclusiv conducătorul Comisiei.  

3. Comisia se creează din specialişti ai Agenţiei « Moldsilva», ÎS « Întreprinderii Silvo-

Cinegetice Cimişlia » în limitele personalului scriptic şi fondului de salarizare stabilit. Pe 

parcursul activităţii Comisiei, în calitate de membri, pot fi antrenaţi, prin scrisoare, consultanţi - 

specialişti/experţi în domeniu, aceştia din urmă avînd drept de vot doar în cazurile expres 

prevăzute de legislaţie. Comisia poate fi desfiinţată, iar componenţa acestuia poate fi modificată 

numai prin emiterea ordinului directorului ÎS « Întreprinderii Silvo-Cinegetice Cimişlia ».  

4. Comisia îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu 

respectarea principiilor transparenţei, publicităţii, obiectivităţii, imparţialităţii şi eficienţei.  

5. În cazul în care unul din membrii Comisiei absentează motivat, el este înlocuit (fără 

emiterea ordinului) cu persoana care exercită funcţiile acestuia pentru perioada de absenţă şi, 

respectiv, exercită funcţiile pe care membrul Comisiei absent le exercită din oficiu. Efectuarea 

unei asemenea înlocuiri se consemnează în procesul-verbal.  

  

Capitolul II  

FUNCŢIILE COMISIEI  

6. Comisia îndeplineşte următoarele funcţii:  

a) întocmeşte şi înaintează spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, pe 

pagina web al întreprinderii silvice (dacă există), iar după caz, în alte ediţii de presă scrisă, 

anunţul de intenţie privind organizarea licitaţiilor forestiere;  

b) pregăteşte setul documentelor de participare la licitaţiile forestiere;   

c) perfectează , pentru a fi încheiate, contractele de exploatare a parchetului cu persoanele 

juridice şi fizice desemnaţi cîştigători, în strictă conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;  

d) întocmeşte darea de seamă privind desfăşurarea licitaţiei publice, prezentînd-o ulterior 

directorului pentru aprobare;  

e) stabileşte de comun cu personalul responsabil desemnat în cadrul ocoalelor silvice a 

preţului iniţial de expunere, a taxei de participare pentru persoanele fizice şi juridice, 

inclusiv străine şi apatrizi, a modului şi termenelor de achitare a costului; 



f) înregistrarea participanţilor la licitaţie; 

g) asigură desfăşurarea licitaţiei în conformitate cu Regulamentul privind licitaţiile cu 

strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009 

(Monitorul Oficial nr. 41-44 art:185); 

h) respectarea condiţiilor de participare la licitaţie şi garantarea drepturilor participanţilor; 

i) desemnarea cîştigătorilor licitaţiei; 

j) scoaterea loturilor de la licitaţie sau suspendarea licitaţiei; 

k) perfectarea proceselor-verbale privind rezultatele licitaţiilor şi a deciziilor Comisiei de 

licitaţie, inclusiv transmiterea lor, în termen de pînă la 5 zile lucrătoare participanţilor. 

 

Capitolul III  

OBLIGAŢIILE COMISIEI  

7. Comisia este obligată:  

a) să asigure participarea pe scară largă a persoanelor fizice (întreprinzători individuali) şi 

juridice la licitaţiile forestiere, în scopul dezvoltării concurenţei;  

b) să asigure obiectivitatea şi nepărtinirea la procedurile de adjudecare a lotului;  

c) să asigure transparenţa şi publicitatea;  

d) să pună la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice solicitanţi informaţia necesară privitor 

la loturile expuse la licitaţia forestieră;  

e) să răspundă la orice demers al persoanelor fizice (întreprinzători individuali) şi juridice 

asupra lotului expus la licitaţia forestieră, în termenul prevăzut de legislaţie;  

f) să întocmească procesul-verbal cu privire la determinarea cîştigătorului licitaţiei 

forestiere;  

g) să întocmească, pentru a fi prezentată directorului general, în termenul şi în modul 

corespunzător, informaţia privind desfăşurarea licitaţiei foerstiere;  

h) să iniţieze, în cazurile prevăzute de legislaţie, procedura de introducere a persoanelor 

fizice (întreprinzători individuali) şi juridice în Lista de interdicţie a persoanelor fizice 

(întreprinzători individuali) şi juridice, în cazul săvîrşirii a celor din urmă a acţiunilor ce 

contravin legislaţiei în vigoare;  

i) să întocmească şi să păstreze dosarul de desfăşurare a licitaţiei forestiere pe un termen 

prevăzut de legislaţia în vigoare;  

j) să anunţe neîntîrziat organele de resort despre depistarea cazurilor de fraudă sau corupţie 

în procesul realizării procedurilor de licitaţie forestieră.  

8. Fiecare membru al Comisiei, pînă la momentul iniţieirii procedurii de determinare a 

învingătorului, trebuie să declare pe propria responsabilitate că nu este soţ, rudă sau afin pînă la 

gradul al treilea cu unul dintre participanţi, sau în ultimii trei ani nu a avut relaţii de muncă sau 

de colaborare cu unul dintre participanţi, sau a făcut parte din consiliul de administraţie ori din 

orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora, sau deţine cote sau acţiuni din 

capitalul social subscris al unuia dintre participanţi. Declaraţia menţionată se întocmeşte potrivit 

modelului din anexa la prezentul Regulament.  

În cazul în care unul dintre membrii Comisiei constată că se află în una sau în mai multe 

situaţii specificate la pct. 8 al prezentului Regulament, el solicită imediat înlocuirea sa în 

componenţa Comisiei cu o altă persoană.  

  

Capitolul IV  

DREPTURILE COMISIEI  

9. Comisia poate descalifica participantul la orice etapă a procedurii de stabilire a 

învingătorului licitaţiei forestiere, dacă va constata că datele de calificare pe care acesta le-a 

prezentat sînt în esenţă eronate sau incomplete sau dacă refuză să prezinte informaţia 

suplimentară solicitată.  

10. Comisia poate respinge, în modul stabilit, oricînd, toate cererile pînă la acceptarea lor.  



11. Comisia poate anula procedura de adjudecare a lotului, pînă la încheierea contractului  

de exploatare a parchetului, în una din următoarele cazuri:  

a) nici unul dintre participanţi nu a întrunit condiţiile de calificare prevăzute de legislaţia în 

vigoare;  

b) au fost prezentate numai cereri necorespunzătoare, care:  

sînt depuse după data-limită de prezentare a cererilor;  

nu au fost elaborate şi prezentate în conformitate cu cerinţele stabilite;  

conţin, în propunerea financiară, costuri care par, în mod evident, a nu fi rezultatul liberei 

concurenţe şi care nu pot fi justificate temeinic;  

conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri, evident, dezavantajoase 

pentru organizatorul licitaţiei;  

c) există circumstanţe excepţionale care afectează procedura de adjudecare  a lotului şi/sau 

fac imposibilă încheierea contractului;  

d) s-a constatat comiterea unui act de corupere, confirmat prin hotărîrea definitivă a 

instanţei judecătoreşti.  

12. Pe parcursul evaluării cererilor prezentate, Comisia poate solicita explicaţii şi 

documente suplimentare de la participanţi, în scopul confirmării datelor iniţial prezentate.  

  

Capitolul V  

ATRIBUŢIILE COMISIEI  

13. În cazul în care Comisia va solicita careva explicaţii suplimentare asupra cererii 

prezentate, acesta va pune pe picior de egalitate toţi participanţi, cu solicitarea în scris a 

documentelor sau explicaţiilor necesare de la toţi participanţi.  

14. Fiecare membru al Comisiei este obligat să semneze procesul-verbal cu privire la 

rezultatul licitării. În cazul în care un membru al Comisiei nu este de acord cu decizia luată în 

cadrul şedinţei, el este obligat să-şi expună opinia separată în procesul-verbal, cu indicarea 

motivelor clare privind dezacordul cu decizia luată.  

Decizia Comisiei este adoptată cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei.  

15. Comisia va oferi informaţia privind desfăşurarea licitaţiei forestiere în conformitate cu 

legislaţia, dacă aceasta nu este considerată secretă, potrivit legislaţiei (inclusiv secret comercial), 

sau nu afectează interesele legale ale persoanelor fizice şi/sau juridice.  

16. Încălcarea de către membrii Comisiei a prevederilor legislaţiei în domeniul desfăşurării 

licitaţiei şi prezentului Regulament atrage după sine răspundere, în conformitate cu legislaţia.  

17. Situaţiile de litigiu ce pot apărea în activitatea Comisiei, vor fi soluţionate, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexă  

la Regulamentul activităţii Comisiei pentru organizarea  

şi deesfăşurarea licitaţiilor forestiere 

   

DECLARAŢIE 

  

Prin prezenta, subsemnat (ul/a)________________________________________________________,  

                                                                                                                                         (numele, prenumele şi patronimicul)  

membru al Comisiei pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor forestierre din cadrul ___________ 

______________________________________________________________________________________,  

                                                                                                                                          (denumirea autorităţii)  

deţin funcţia de ____________________________________________________________________,  

                                                                                                                                                       (funcţia deţinută)  

semnez, pe propria responsabilitate, declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate, prin care mă 

angajez să respect necondiţionat prevederile legislaţiei în vigoare în cadrul desfăşurării 

__________________ __________________________________________, prin care, totodată, confirm că:  

                                                                     (procedura - numărul şi data)  

a) nu sînt soţ, rudă sau afin pînă la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre participanţi;  

b) în ultimii trei ani, nu am avut relaţii de muncă sau de colaborare cu unul dintre participanţi, nu am 

făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al 

acestora;  

c) nu deţin cote-părţi sau acţiuni în capitalul social subscris al participanţilor.    

  

Data______________  

  

Semnătura___________ 

 

 

 

      

 


