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 A. Date privind organizatorul licitației 

Organizatorul licitației Ocolul Silvic Rășinari R.A. 
Cod fiscal:  RO16727448 
Nr. O.R.C.: J32/1313/2004 
Adresa sediului: loc. Rășinari, str. O.Goga, nr. 1687, jud. Sibiu 
Telefon: 0372765236 
Fax: 0269557779 
e-mail: office@osrasinarira.ro 
web: http://www,osrasinarira.ro 
Cont bancar: RO14RNCB0227036053370001 

 

B. Date privind organizarea licitației 

Data ședinței de licitație:  14.11.2016 
Ora ședinței de licitație: 11 
Data și ora - limită pentru depunerea 
documentației de înscriere la licitație: 

11.11.2016 ora 14 

Data și ora de desfășurare a ședinței de preselecție:  11.11.2016 ora 16 
Locul ședinței de licitație: Sediul Ocolului Silvic Rășinari R.A. 
Tipul de licitație: Licitaţie intermediară publică, cu prezentarea 

ofertelor scrise în plic închis şi sigilat 

 

C. Legislație aplicabilă  

a. Licitaţia / negocierea se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile HG 617 / 2016  
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 
publică, numit în continuare, Regulament. 

b. Legea 46 / 2008 Codul Silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 / 
27.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

c. Hotărârea Guvernului nr. 470 / 2014  pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia 
şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi 
al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) 
nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; 

d. Ordinul Ministrului nr. 1540 / 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor  privind termenele, modalităţile 
şi prerioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 430 / 20.06.2011; 

e. Ordinul Ministrului nr. 1346 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de 
utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare al arborilor sau a unor loturi 
de arbori, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 
346 / 18.05.2011; 

f. OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin 
Legea 265/2006. 

g. Hotărârea Consiliului Local Răşinari nr. 104 din 31.10.2013 privind instituirea taxei de exploatare a 
materialului lemnos din fondul forestier proprietatea comunei Răşinari. 
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Cap. 1. Informații generale 
 
În sensul prezentului caiet de sarcini, termenii și expresiile au următoarele semnificații:  
1.1.  Act de punere în valoare, denumit în continuare APV - documentul tehnico-economic care conţine 
rezultatele evaluării cantitative şi calitative a volumului de lemn destinat exploatării. 
1.2. Activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu 
respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat.  
1.3. Garanția de bună execuție - garanția constituită într-un cont bancar aflat la dispoziția vânzătorului în 
scopul asigurării vânzătorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a 
contractului. 
1.4. Garanţia de participare - garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja 
organizatorul licitaţiei/negocierii faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia 
pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare. 
1.5.  Gradul de accesibilitate - distanţa determinată prin măsurători pe teren, pe traseul instalaţiilor de 
scos - apropiat existente sau a celor proiectate, dintre centrul suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată 
cale de transport cu caracter permanent - rutier, feroviar sau punctul naval de încărcare. 
1.6.  Grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căruia un alt operator 
economic autorizat, persoană fizică sau juridică, poate exercita, direct sau indirect, o influenţă 
dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca 
urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub influenţa dominantă a unui alt subiect de drept.  
1.7. Grupajul de partizi - două sau mai multe partizi grupate în funcţie de: bazinet, necesităţi legate de 
conducerea arboretelor, instalaţii de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le 
deserveşte şi care se pot exploata de un singur operator economic; în cadrul grupajului ordinea de 
autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi principale; 
autorizarea unui nou parchet în această succesiune se poate realiza numai după reprimirea partizilor deja 
autorizate.  
1.8. Întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de 
modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia, în sensul reglementărilor europene 
privind ajutorul de stat.  
1.9. Materiale lemnoase fasonate - sortimentele industriale de lemn de lucru şi lemnul de foc prevăzute 
în anexa la prezentul regulament. 
1.10. Operator economic - orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de exploatare 
forestieră, în cazul cumpărării masei lemnoase pe picior, precum şi orice persoană juridică sau fizică în 
cazul cumpărării de materiale lemnoase fasonate; administratorii de fond forestier proprietate publică 
care desfăşoară activitate economică sunt consideraţi operatori economici în sensul prezentei definiţii; 
termenul include şi întreprinderile individuale şi persoanele fizice autorizate, înregistrate la oficiul 
registrului comerţului.  
1.11. Organizatorul licitaţiei/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului 
şi/sau structurile din subordinea acestora, precum şi proprietarul/administratorul fondului forestier 
proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale. 
1.12. Participant la licitaţie - persoana fizică sau juridică ce îndeplineşte toate condiţiile de participare şi 
este prezent la licitaţie. 
1.13. Partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ conform metodelor 
dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data estimării şi care are acelaşi număr 
de identificare şi denumire cu cele al APV-ului. 
1.14. Postaţă - parte din parchet stabilită şi delimitată pe teren, în conformitate cu eşalonarea din anexa 
la contractul dintre părţi.  
1.15. Perioadă de valabilitate a ofertei operatorului economic pentru o partidă/lot– perioada cuprinsă 
între depunerea ofertei şi adjudecarea propriuzisă a partizii/lotului. 
1.16. Preţul de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire -, preţul stabilit de 
organizatorul licitaţiei/negocierii, pornind de la preţul de APV, în conformitate cu competenţele stabilite 
prin actele normative, pornind de la preţul de APV, având în vedere provenienţa, volumul arborelui 
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mediu al speciei principale, exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA. În cazul materialelor lemnoase 
fasonate, preţul de pornire la licitaţie se fundamentează şi pe principiile eficienţei economice şi 
economiei de piaţă, corelat cu condiţia de livrare. Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele 
de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate 
cu volumele; preţul de adjudecare a grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin 
licitaţie/negociere. 
1.17. Preţul de referinţă - preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fond 
forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 31 septembrie a anului anterior 
anului de producţie. Acesta este un preţ, stabilit în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de 
specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment, natura de produs şi se utilizează pentru calculul preţului 
APV. Preţul de referinţă se aprobă, pentru fiecare an de producţie, prin decizia conducătorului 
administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel judeţean, regional sau naţional 
sau de proprietar pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietatea publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, preţ ce poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an. 
1.18. Preţul de APV - preţul mediu al masei lemnoase cuprinse într-un APV, exprimat în lei/mc, rezultat 
ca medie a preţurilor de referinţă prevăzute la alin. 1.13, aferente sortimentelor dimensionale, lemnului 
de foc şi cojii, ponderate cu cantităţile acestora. Acest preţ se calculează având la bază valorile preţului 
de referinţă prevăzut la alin. 1.13. 
1.19. Sortiment industrial de material lemnos fasonat - sortimentele industriale obţinute din lemnul de 
lucru, respectiv lemnul de foc aferent partizilor autorizate şi exploatate. Sortimentele industriale sunt 
cele reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin sistemul 
informaţional SUMAL, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea 
Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 
spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a 
unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi 
produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; sortimentele industriale de materiale 
lemnoase fasonate sunt prevăzute în anexa la prezentul regulament. 
1.20. Volum brut - volumul masei lemnoase pe picior sau volumul materialelor lemnoase fasonate, 
inclusiv coaja acestora. 
 
 

  

 Cap. 2. Participarea la licitaţia / negocierea de masă lemnoasă/materiale 
lemnoase 

2.1. Au dreptul să participe la licitaţie / negociere pentru masa lemnoasa pe picior numai operatorii 
economici/grupuri de operatori economici atestaţi pentru activitatea de exploatări forestiere, precum și 
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 de resort din România, 
declarați admiși de către comisia de preselecție și care respectă prevederile art.25 din H.G. 617/2016 
referitoare la achitarea către organizatorul licitației a garanției de contractare precum și a tarifului de 
participare la licitație și doar în cazul acceptării condiţiilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.  
2.2. Operatorii economici/grupul de operatori economici care au reziliat contractul de vânzare-
cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase adjudecate, în alte condiţii decât forţa 
majoră/calamităţile naturale, pierd garanţiei de contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi dreptul 
de participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament/caiet de sarcini, pentru o 
perioadă de 6 luni de la data rezilierii.  
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Cap. 3. Pregătirea şi organizarea licitaţiei 
 
3.1. Obiectul licitaţiei/negocierii îl reprezintă masa lemnoasă/materialele lemnoase, din producţia anului 
2016. 
3.2. Volumul de masă lemnoasă/materiale lemnoase care face obiectul vânzării este cel cuprins în actul 
de punere în valoare ca produse principale, produse din lucrări de conservare, produse secundare, 
produse accidentale, produse de igienă, rezultate prin efectuarea lucrărilor de regenerare, de conservare, 
de îngrijire şi de conducere a arboretelor, respectiv loturi cuprinse în lista de partizi/lista de loturi. 
3.3. Forma de licitaţie care se utilizează este licitaţia publică, cu preselecție. Licitaţia are loc în data de 
14.11.2016, orele 11, la sediul Ocolului Silvic Răşinari R.A. din Răşinari, str. Octavian Goga nr. 1687.  
3.4. Preţul de începere a licitaţiei se exprimă în lei/mc, la volumul brut, cu coajă. Ofertele sub preţul 
minim de adjudecare stabilit de organizator vor fi anulate de către comisia de licitaţie. 
3.5. Operatorilor economici/Grupurilor de operatori economici interesați, care solicită informaţii 
privitoare la volumul şi calitatea masei/materialelor lemnoase ce urmează a fi licitată, li se pune la 
dispoziţie documentaţia tehnică necesară, la sediul organizatorului. 
3.6. În situaţia în care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie solicită să vizioneze 
masa/materialele lemnoase care sunt supuse vânzării, organizatorul licitaţiei/negocierii asigură condiţiile 
pentru vizionare şi desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări. 
      
 
 

 Cap. 4. Preselectia  ofertanţilor 
 

4.1. Pentru admiterea la licitaţie a operatorilor economici se organizează o preselecţie în data de 
11.11.2016, la sediul Ocolului Silvic Răşinari RA  
4.2. Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să depună, cu minimum două ore înainte de data 
preselecţiei, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi 
la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în original sau în 
copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu 
originalul: 

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după 
caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest 
document se prezintă în copie conformă cu originalul; 
b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu 
originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau 
informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel 
mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei; 
c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are 
datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau faţă de 
proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-
teritoriale; acest document se prezintă în original; 
d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil 
şi cu anexa acestuia completată la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al 
operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din 
România, în cazul operatorilor economici străini; acest document se prezintă în copie conformă 
cu originalul; 
e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1.5; 
acest document se va prezenta în original; 
f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de 
operatori economici care să cuprindă situaţia actualizată a volumului de lemn 
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achiziţionat/procesat din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit 
prevederilor HG 617/2016, art. 8; acest document se prezintă în original.  
g)declaraţia pe propria răspundere potrivit HG 617/2016, art. 7 alin. (1) şi (2); acest document se 
prezintă în original; 
h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 
situaţia completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de exploatare nu 
este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă pe picior 
adjudecată şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta în 
original, numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei 
lemnoase pe picior. 

4.3. Documentele pentru preselecție se depun direct la registratura organizatorului licitaţiei, pe suport de 
hârtie sau se pot trimite prin poştă/curier, pe hârtie. 
4.4. Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât 
în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română. 
4.5. Comisia de preselecţie analizează documentele depuse de către solicitanţi şi hotărăşte 
admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie/negociere, cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorii economici/Grupurile de operatori 
economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie. 
4.6. Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie/negociere a solicitantului care se află cel 
puţin în una dintre următoarele situaţii: 

a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 4.2. până la data stabilită în anunţ sau 
documentele depuse sunt incomplete, nu sunt în original sau nu sunt certificate pentru 
conformitate cu originalul, după caz; 
b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului sau 
faţă de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, atât operatorul economic, cât şi grupul de operatori economici din care 
face parte, după caz; 
c) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare valabil, în cazul operatorilor 
economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior; 
d) nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de atestare şi anexei la 
acesta şi declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile, în cazul 
operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe 
picior; 
e) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, 
republicată, cu modificările ulterioare; constatarea nerealizării procentului prevăzut la art. 60 
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, se 
face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul 
autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, cu respectarea prevederilor 
HG617/2016, art. 7 alin. (3). Această prevedere se aplică numai în cazul operatorilor economici 
care solicită înscrierea la licitaţiile de materiale lemnoase fasonate; 
f) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu 
modificările ulterioare, republicată; constatarea depăşirii se face prin act administrativ emis de 
conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de 
silvicultură competentă teritorial. În termen de 5 zile lucrătoare structura teritorială de 
specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial 
transmite autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură actul administrativ, care are 
obligaţia postării pe site-ul acesteia, cu respectarea prevederilorHG617/2016, art. 8 alin. (3); 
g) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni, din culpa sa sau în alte condiţii decât forţa 
majoră/calamităţile naturale, cu organizatorul licitaţiei pentru masă lemnoasă pe picior/materiale 
lemnoase fasonate, respectiv nu a încheiat din culpa sa contracte dacă şi-a adjudecat masă 
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lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate prin licitaţii sau a negociat masă lemnoasă pe 
picior/materiale lemnoase fasonate. 

4.7. Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la 
licitaţie/negociere poate face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris şi se adresează 
conducătorului organizatorului, în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatului preselecţiei. 
4.8. Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua 
depunerii contestaţiei sau în ziua următoare depunerii; decizia se afişează până la sfârşitul programului 
de lucru la sediul organizatorului şi se comunică contestatarului. 
4.9. În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, 
conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitaţie/negociere. 

 

 

Cap. 5.  Desfăsurarea licitaţiei  
 

5.1. Operatorul economic/Grupul de operatori economici admişi pentru licitaţie, în urma preselecţiei, 
trebuie să achite anterior orei anunţate pentru începerea licitaţiei (14.11.2016, ora 11), în contul Ocolului 
Silvic Răşinari R.A., prin unul dintre instrumentele legale de plată sau în numerar taxa de participare la 
licitaţie în valoare de 100 LEI. 
5.2. Operatorul economic/Grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie trebuie să 
achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului (RO14RNCB0227036053370001 
deschis la BCR Sibiu), prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în 
numerar la casieria organizatorului, o garanţie de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire 
la licitaţie, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere. Documentul privind 
constituirea garanţiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore 
înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 
5.3.  Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la punctul 5.1 și 5.2 determină interzicerea participării la 
licitaţie a operatorului economic/grupului de operatori economici. 
5.4. Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă/materialele lemnoase fasonate adjudecată/adjudecate 
se reţine până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. În situaţia în care cuantumul garanţiei de 
contractare constituite anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia de contractare pentru masa 
lemnoasă/materialele lemnoase fasonate adjudecată/adjudecate, diferenţa până la garanţia constituită se 
restituie operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. 
5.5. Garanţia de contractare prevăzută la art. 5.4, nerestituită, poate constitui garanţie pentru participarea 
la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în condiţiile prezentului regulament, numai cu acordul scris 
al operatorului economic. 
5.6. Garanţia de contractare reţinută în condiţiile art. 5.4 nu se restituie operatorului economic în 
următoarele situaţii: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din 
culpa operatorului economic; 
b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului; 
c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 
d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea 
garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) 
din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea 
garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate. 

5.7. Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la art. 5.6 lit. a) şi b) se face venit al 
organizatorului licitaţiei. 
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5.8. Licitaţia se desfaşoară la locul, data şi la ora comunicate prin anunţul publicitar, respectiv 
14.11.2016, ora 11. Licitaţiile se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie/negociere şi a 
reprezentanţilor oficiali ai ofertanţilor în aceeaşi sală. 
5.9. Şedinţa de licitaţie este deschisă de către preşedintele comisiei, care prezintă componenţa acesteia, 
numărul minim pentru cvorum, care este de două treimi din numărul membrilor comisiei, membrii 
prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei şi toate informaţiile necesare desfăşurării 
licitaţiei. 
5.10. Hotărârile comisiei de licitaţie/negociere se iau cu votul majorităţii simple a membrilor comisiei 
prezenţi. 
5.11. Licitaţi publică cu strigare se desfășoară astfel: 

a) licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în listele de partizi/grupaje 
de partizi/loturi/piese afişate la sediul organizatorului licitaţiei şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro 
sau www.osrasinarira.ro. 
b) preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare, pentru partida/grupajul de 
partizi/lotul/piesa în cauză. 
c) pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă licitaţia începe de la preţul de pornire; opţiunea 
pentru preţul de pornire este ofertă, iar următoarele strigări ale altor participanţi se consideră 
licitări. 
d) este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări succesive ale 
preşedintelui comisiei de licitaţie. 
e) dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de materiale lemnoase fasonate care fac 
obiectul licitaţiei se face o singură ofertă la prima licitaţie, aceasta nu poate fi adjudecată prin 
respectiva licitaţie. La următoarele licitaţii se poate adjudeca cu un singur ofertant. 

5.12. Licitaţia cu ofertă scrisă se desfășoară astfel: 
a) oferta se depune, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la registratura organizatorului; ofertarea 
partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor se va face în ordinea priorităţii de adjudecare 
dorită de ofertant; 
b) după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5.9, comisia trece la deschiderea, în prezenţa 
participanţilor, a plicurilor, după prezentarea lor fiecărui ofertant care poate verifica autenticitatea 
şi integritatea acestora; 
c) comisia de licitaţie face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă şi le 
înregistrează în fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe care vor constitui anexe la procesul-verbal de 
licitaţie; 
d) este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, operatorul economic 
care a oferit preţul cel mai mare, dacă acesta este cel puţin egal cu preţul de pornire; 
e) dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de materiale lemnoase fasonate care fac 
obiectul licitaţiei se face o singură ofertă la prima licitaţie, aceasta nu poate fi adjudecată prin 
respectiva licitaţie. La următoarele licitaţii se poate adjudeca cu un singur ofertant. 
f) în cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care îndeplinesc condiţiile de 
adjudecare, licitaţia în plic închis, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză, se 
transformă în licitaţie publică deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută la art. 5.11; 
aceasta porneşte de la preţurile egale deja oferite maxim, cu participarea numai a operatorilor 
economici care au făcut respectivele oferte. 
g)prevederile lit. f) nu se aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub preţul de pornire la 
licitaţie, caz în care partida/grupajul de partizi/lotul/piesa nu se adjudecă. 
h) în cazul în care adjudecatarul depăşeşte volumul de masă lemnoasă disponibil pentru exploatare 
conform certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, anexei acestuia şi 
declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 4.2 lit. d) şi h) şi/sau depăşeşte cuantumul 
garanţiei de contractare depuse pentru licitaţia în cauză, ofertele se vor considera invalide în 
ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia, depusă şi înregistrată în fişele de desfăşurare a 
licitaţiei; adjudecarea partizii/lotului/piesei în cauză se face în funcţie de ofertele valide. 
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5.13. După fiecare licitaţie, indiferent de modalitate, se întocmeşte procesul-verbal 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 oficiali ai 
acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observaţii cu privire la organizarea 
şi desfăşurarea licitaţiei. 
5.14. Fişele de desfăşurare a licitaţiei, prevăzute la art. 5.11, semnate de ofertanţi, devin anexă la 
procesul-verbal al licitaţiei. 
5.15. În cazul licitaţiilor în plic închis, fişele de desfăşurare a licitaţiilor prevăzute la art. 5.12 devin 
anexă la procesul-verbal al licitaţiei fără obligativitatea semnării acestora de către operatorii economici. 
5.16. Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie 
prezenţi. 
5.17. Contestaţiile se înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în termen de 24 de ore de la 
licitaţie, iar organizatorul are obligaţia de a le soluţiona şi de a transmite modul de soluţionare, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare. 
5.18. În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul economic adjudecatar 
constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate cu prevederile actului de punere în 
valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitaţiei în termen de maximum 5 zile 
calendaristice de la încheierea procesului-verbal de licitaţie; la contestaţie va anexa documentaţia de 
verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însuşită de persoana de specialitate din 
cadrul operatorului economic. 
5.19. Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situaţia prevăzută la art5.18, obligă pe 
organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în 
vigoare, în prezenţa contestatarului. 
5.20. În cazurile prevăzute la art. 5.19, termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contracte-
lor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii contestaţiei 
şi data primirii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este 20 de zile lucrătoare 
de la data depunerii contestaţiei. 
5.21. În situaţia în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele contestate, acesta 
anulează adjudecarea şi restituie garanţia de contractare. 
5.22. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase adjudecate 
prin licitaţie/negociere are loc în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării licita ţiei, 
respectiv a negocierii, şi se face la sediul vânzătorului. 
5.23. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim 
de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/ 
grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă 
respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente. 
5.24. Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/materialelor lemnoase adjudecate, 
în alte condiţii decât forţa majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de 
contractare/garanţiei de bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţie/negociere, în 
condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii. 
5.25. După contractarea masei lemnoase, Ocolul Silvic Răşinari este exonerat de orice răspundere 
privind cantitatea şi calitatea masei lemnoase adjudecate. 
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Cap. 6. Alte dispoziţii 
 
6.1.  Autorizatiile de exploatare se elibereaza pentru întreaga partidă. Emiterea autorizaţiei de exploatare 
este condiţionată de achitarea taxei de exploatare în cuantum de 10 lei/mc, la Primăria Răşinari,  
conform HCL 104 / 31.10.2013.  
6.2. Predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postaţe, după efectuarea plăţii contravalorii 
acesteia sau, dacă părţile convin, după depunerea de instrumente de plată cu scadenţă la maximum 30 de 
zile calendaristice. 
6.3.  În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de eventualele 
prejudicii de natura celor prevăzute în art. 45 alin. 1 din Legea nr. 46 / 2008 - Codul Silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, titularii autorizaţiilor de exploatare vor depune la Ocolul Silvic 
Răşinari R.A., anticipat emiterii autorizaţiei de participare, o garanţie echivalentă cu 5% din valoarea 
lemnului, stabilită prin contractul de furnizare a masei lemnoase, într-un cont special. Restituirea, după 
caz, a sumei aferente se va face numai după reprimirea parchetelor respective. 
6.4. Actele de punere în valoare, lista de partizi, precum şi contractele de vânzare cumpărare se 
întocmesc în conformitate cu prevederile normelor privind stabilirea termenelor, modalităţilor şi 
perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri şi din vegetaţie forestieră precum şi cu celelalte 
reglementări în vigoare (OM 1540/2011). 
6.5. Masa lemnoasă neexploatată, rămasă pe picior sau doborâtă şi nescoasă din parchete până la 
sfarşitul anului, constituie cu prioritate resursă pentru anul următor. Aceasta se va inventaria şi, în 
funcţie de volumul neexploatat, se va reeşalona la tăiere, prin act adiţional la contractul respectiv. Prin 
reeşalonare se va avea în vedere să nu se depăşească termenul de exploatare de 30 aprilie din anul de 
producţie respectiv pentru parchetele cu restricţie la tăiere. 
6.6. Operatorii economici care adjudecă sau contractează partizi în urma licitaţiilor de masă lemnoasă pe 
picior sunt obligaţi să respecte prevederile Legii 46/2008 (Codul Silvic) şi instrucţiunile privind 
termenele, modalităţile şi epocile de recoltare a materialului lemnos din păduri aprobate prin Ordinul nr. 
1540 / 2011.  
6.7. Eşalonarea masei lemnoase adjudecate se va face de comun acord între ocolul silvic şi societatea 
care a adjudecat (conform instructiunilor 1540/2011), cu precizarea că produsele accidentale şi de igienă 
se vor eşalona cu prioritate în vederea păstrării unei stări fitosanitare corespunzătoare a arboretelor, iar 
exploatarea masei lemnoase se va face la rând.  
6.8. O dată cu primirea sub semnătură a prezentului Caiet de sarcini, operatorul economic se obligă să 
respecte condiţiile de participare la licitaţie.  

 
 
 

Cap. 7. Reguli silvice de exploatare și transport 
 
7.1. În vederea protejării regenerării naturale şi a arborilor nemarcati, evitării degradării solului şi 
valorificării integrale a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice:      
 a) se vor recolta în exclusivitate  arborii marcaţi, cuprinşi în actul de punere în valoare; 

b) doborârea arborilor se face în afara ochiurilor de seminţiş, evitându-se deprecierea puieţilor şi 
vătămarea  arborilor nemarcaţi ce ramân pe picior, pe pantele cu înclinare mai mare de 10 grade, 
această operaţiune  se executa cu vârful arborilor spre amonte, ori pe curba de nivel, în sensul şi 
direcţia indicate de tehnologia de exploatare aprobată de vânzător şi înscrisă în actul de punere în 
valoare; 
c) tăierea arborilor se face cât mai  de jos, astfel încât înălţimea cioatei măsurate în partea din 
amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia, iar la arborii mai groşi de 30 cm, 
înălţimea cioatei să nu depăşească 10 cm în partea din amonte; 
d) se vor coji în întregime cioatele de molid şi pin şi prin curelare la celelalte specii de raşinoase; 
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e) colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate prin tehnologia de exploatare 
înscrisă în actul de punere în valoare, materializate pe teren; 
f) se interzice colectarea lemnului  cu tractorul în perioadele cu precipitaţii  abundente, precum şi 
atunci când solul este îmbibat cu apă; 
g) se vor proteja arborii nemarcaţi din zona căilor de scos – apropiat, cu lungoane, manşoane din 
crăci şi alte mijloace; 
h) se va scoate din parchet, la terminarea exploatării, toată masa lemnoasă comercializabilă (de la 
20 cm grosime în sus) şi se vor strânge resturile de exploatare nevalorificabile (crăci şi vârfuri sub 5 
cm grosime, zoburi, lemn putregăios, etc.) în grămezi mici ce se aşează în afara ochiurilor de 
semintiş; 
i) se vor nivela căile de scos – apropiat  folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor; 
j) nu se admite continuarea tăierii arborilor din parchete dacă nu se asigură scosul ritmic a 
materialelor lemnoase în depozite primare, în maximum 20 zile în sezonul de vegetatie şi respectiv 
30 zile în sezonul de repaus vegetativ sau curăţirea concomitentă a postaţelor eliberate de materiale 
lemnoase comercializabile; 
k) se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană. Corhănitul va fi admis 
numai  în condiţii care să evite prejudiciile; 
l) în pădurile de interes cinegetic în care se efectueaza vânători, procesul de exploatare se poate opri 
pe o perioada stabilită de comun acord ocolul silvic acordând prelungiri de termene corespunzătoare 
în perioada următoare; 
m) arborii uscaţi şi escarii se doboară  şi se fasonează înaintea începerii exploatării parchetului; 
n) se interzice cu desăvârşire tăierea arborilor nemarcaţi; 
o) dacă prin doborârea arborilor s-au vătămat, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate, titularul 
autorizaţiei de exploatare este obligat să sesizeze ocolul silvic pentru constatare. Constatarea, 
inventarierea şi marcarea arborilor prejudiciaţi se poate face şi fără o sesizare prealabilă, prin 
controalele curente de exploatare; volumul arborilor prejudiciaţi se adaugă la volumul actului de 
punere în valoare. Valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare se 
calculează la nivelul preţului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau 
vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea volumului arborilor prejudiciaţi cu preţul mediu al 
unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare şi cu valoarea factorului "k" pe specii ori 
grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 5 la OM 1540/2011; valoarea totală 
alcătuită din valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciaţi la care se adaugă valoarea 
prejudiciului se recuperează de la titularul autorizaţiei de exploatare. Dacă se constată arbori tăiaţi 
din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică 
reglementările legale privind tăierile fără drept. 
p) Operatorul economic care execută recoltarea şi colectarea lemnului este obligat să valorifice  
materialele lemnoase răspândite de-a lungul drumurilor şi văilor pe care se transportă lemnul din 
parchetul respectiv; 
r) se interzice depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor şi văilor, acestea facîndu-se 
numai în locuri aprobate şi care nu sunt expuse viiturilor; 
s) se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării 
parchetului, precum şi normele de protecţia muncii în exploatări forestiere, echipele de muncitori au 
obligatia de a participa la stingerea eventualelor incendii din zona respectivă; 
t) în cazul exploatării masei lemnoase de răşinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul 
se va coji obligatoriu în pădure. Este interzisă menţinerea în pădure a lemnului de raşinoase necojit, 
în sezonul de vegetaţie, cu excepţia situaţiei în care nu se poate depăşi perioada de maxim 20 zile; 
u) în pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea 
seminţişului, ca urmare a desfăşurarii normale a procesului de exploatare în limita maximă de 8 % 
din suprafaţa cu semintiş prevăzută în procesul verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de 
dezvoltare sau lărgire a ochiurilor şi de cel mult 12%  în cazul tăierilor  definitive sau de racordare; 
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v) pe suprafeţele cu seminţiş prejudiciat peste limitele admise şi pe taluzele drumurilor existente se 
efectuează după caz, lucrari de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu 
fondurile cumpărătorului de masă lemnoasă; 
x) amplasarea platformelor primare necesare efectuării operaţiunilor de curăţire a crăcilor, secţionat, 
manipulat, stivuit, încărcat, etc., se stabilesc de către ocolul silvic, împreună cu cumpărătorul de 
masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de până la 500mp, pentru parchetele dotate cu instalaţii de 
transport permanente  şi maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalaţii de transport permanente. 

7.2.  Transportul materialului lemnos  din parchet  se va face în mod obligatoriu însoţit de documentele 
de transport legale, procurate de la furnizori legali, completate corect, având necondiţionat inventarul 
masei lemnoase pe dimensiuni, specii şi partizi, cu respectarea stricta a prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce 
revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn; încărcătura utilă a mijloacelor de 
transport care se vor folosi, nu va depăşi 25 t pentru autotrenuri cu troliu şi 30 t pentru autotrenuri cu 
macara. 
7.3.  Materialul lemnos expediat din parchet va fi însemnat la capete cu dispozitive de marcat 
dreptunghiulare, conform ordinului nr. 1346/2011. 
7.4. Dotarea parchetului cu instalaţii de transport şi scos – apropiat: drumurile de scos lemnul ca şi cele 
de transport prin pădure, care se deteriorează din vina cumpărătorului, se vor nivela şi repara de aceasta 
concomitent cu lucrările de scos – apropiat. Se interzice colectatul prin târâre şi semitârâre a materialului 
lemnos pe drumurile forestiere. Traseul drumurilor de tractor va urmări porţiunile fără seminţiş, lăţimea 
platformei se realizează de maxim 4 (patru) metri, iar la construirea lor se vor lua măsuri de stabilizare şi 
consolidare a taluzelor. În pădurile de codru, la tăierile cu restricţii, colectarea lemnului se face în afara 
porţiunilor de seminţiş. În aceste păduri, în cadrul perioadei permise la recoltare şi colectare, scosul 
lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă şi prin semitârâre sau suspendare în lipsa 
stratului de zăpadă.  
7.5. Cu privire la organizarea activităţii în parchet, cumpărătorul masei lemnoase este obligat: 

• sa introducă în raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată 
de ocol;  
• să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se 
execută; 
• orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, încendii, etc) rămâne în exclusivitate în 
răspunderea CUMPARATORULUI. 

 
 
 
 

ŞEF OCOL, 

ing. Adrian Creţu 

 


