
ANUNŢUL 
privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior 

 
1) Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Rășinari RA, str. O.Goga, nr. 1687, jud. Sibiu, tel. 0372765236, 

fax: 0269557779, e-mail: office@osrasinarira.ro, web: http://www.osrasinarira.ro 
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 21.02.2017. 
Locul desfăşurării licitaţiei: Ocolul Silvic Rășinari RA, str. O.Goga, nr. 1687, jud. Sibiu. 
Tipul licitaţiei: Licitaţie intermediară publică, cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat. 
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016. 
Data şi ora organizării preselecţiei: 17.02.2017, ora 16. 
Data şi ora-limită până la care pot fi depuse documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 

17.02.2017, ora 14. 
2) Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi 

pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-
ul www.ocoalederegim.ro și www.osrasinarira.ro 

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 10874 m3, din care pe natură de produse: 
- produse principale 3854 (m3); 
- produse secundare 6657 (m3); 
- produse accidentale 363 (m3) 
şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 
- răşinoase: 9802 (m3); 
- fag: 1012 (m3); 
- diverse tari: 60 (m3). 
3) Masa lemnoasă pe picior/materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare nu provine din 

fondul forestier proprietate publică certificat. 
Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin 

negociere. 
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 

06.02.2017. 
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: este interzisă cesionarea contractelor 

incheiate. 
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. 

(4) Garanţia de contractare 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) Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (persoane de contact: 
Iulian Bratu, tel. 0372765236, fax: 0269557779). 

 
Organizator: Ocolul Silvic Rășinari RA 

Șef Ocol, ing. Adrian Crețu 


