CAIET DE SARCINI

cu privire la pregătirea și organizarea licitației/negocierii
de materiale lemnoase fasonate organizată de
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din data de 02/11/2020
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A. Date privind organizatorul licitației
Organizatorul licitației
Cod fiscal:
Nr. O.R.C.:
Adresa sediului:
Telefon:
Fax:
e-mail:
web:
Cont bancar:

Ocolul Silvic Rășinari R.A.
RO16727448
J32/1313/2004
loc. Rășinari, str. O.Goga, nr. 1687, jud. Sibiu
0372765236
0269557779
office@osrasinarira.ro
http://www.osrasinarira.ro
RO14RNCB0227036053370001

B. Date privind organizarea licitației
Data ședinței de licitație:
Ora ședinței de licitație:
Data și ora - limită pentru depunerea
documentației de înscriere la licitație:
Data și ora de desfășurare a ședinței de preselecție:
Locul ședinței de licitație:
Tipul de licitație:

02/11/2020
10:30:00 AM
29/10/2020 ora 14
29/10/2020 ora 15
Sediul Ocolului Silvic Rășinari R.A.
Licitație intermediară publică, cu prezentarea
ofertelor scrise în plic închis și sigilat

C. Legislație aplicabilă
a.
b.
c.

d.

e.
f.

Licitația/negocierea se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile HG 715/2017 pentru
aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,
numit în continuare, Regulament.
Legea 46/2008 Codul Silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238/27.03.2008,
cu modificările și completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al
instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr.
995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor
ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
Ordinul Ministrului nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma și modul de
utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare al arborilor sau a unor loturi
de arbori, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, nr.
346/18.05.2011;
OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, aprobata prin
Legea 265/2006.
Hotărârea Consiliului Local Rășinari nr.66 din 27.07.2020, privind abrogarea HCL nr. 104 din
31.10.2013 privind instituirea taxei de exploatare a materialului lemnos din fondul forestier
proprietatea comunei Rășinari.
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Cap. 1. Informații generale
În sensul prezentului caiet de sarcini, termenii și expresiile au următoarele semnificații:
a) act de punere în valoare, denumit în continuare APV - document tehnico-economic care conține
rezultatele evaluării cantitative și calitative, precum și localizarea, conform normelor tehnice silvice
pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase destinate exploatării;
b) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și servicii pe o piață, cu
respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;
c) arboret inaccesibil - arboret din planul decenal de recoltare a produselor principale situat în anumite
condiții de teren, precum: panta, orografie, cursuri de apă, diguri, căi de comunicații, cladiri și alte
construcții care fac imposibil transportul masei lemnoase care s-ar exploata din respectivul arboret;
d) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului - volumul de lemn
fasonat destinat pentru realizarea diverselor lucrări necesare administrării fondului forestier proprietate
publică a statului – lucrări de investiții și reparații pentru lucrări de reconstructie ecologică, lucrări de
regenerare, lucrări de protecție a pădurilor, amenajări cinegetice șo piscicole, lucrări de investiții, de
reparații ale amenajărilor de tipul împrejmuirilor, construcțiilor administrative, a drumurilor și căilor de
acces, încălzirea spațiilor și clădirilor, amenajări pentru prevenirea și stingerea incendiilor de pădure,
amenajări pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum și volumul de lemn fasonat necesar
pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele colective de muncă; volumul de lemn fasonat
destinat consumului propriu al administratorului fondului forestier proprietate publică a statului nu face
obiectul comercializării;
volumul necesar se estimează de administrator și se publică de acesta pe site-ul ww.produselepadurii.ro,
precum și pe site-ul administratorului, anterior licitației principale;
e) consum propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unității
administrativteritoriale-volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea diverselor lucrări necesare
administrării fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale - lucrări de investiții
și reparații pentru lucrări de reconstrucție ecologică, lucrări de regenerare, alte plantații, lucrări de
protecție a pădurilor, amenajări cinegetice și piscicole, lucrări de investiții, de reparații ale amenajărilor
de tipul împrejmuirilor, construcțiilor administrative, a drumurilor și căilor de acces, încălzirea spațiilor
și clădirilor, amenajări pentru prevenirea și stingerea incendiilor de pădure, amenajări pentru
administrarea ariilor naturale protejate, precum și volumul de lemn fasonat necesar pentru îndeplinirea
obligațiilor prevăzute în contractele colective de muncă; volumul de lemn fasonat destinat consumului
propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publică a unităților administrativteritoriale nu face obiectul comercializării; volumul necesar se estimează de administrator/prestatorul de
servicii silvice;
f ) garanție de contractare - garanția care se constituie de operatorul economic la înscrierea la licitație în
scopul de a garanta organizatorul că va încheia contractul de vânzare pentru volumul de masă
lemnoasă/lemn fasonat pe care îl va adjudeca, că va plăti și va prelua spre exploatare masa lemnoasă,
respectiv ca va plăti și va prelua lemnul fasonat conform contractului care se va încheia între părți; garanția
de contractare se constituie, la dispoziția vânzătorului, în cuantum de 5% din valoarea, fără TVA, a
volumului pentru care se înscrie la licitație;
g) grad de accesibilitate - distanța determinată prin măsurători pe teren, pe traseul instalațiilor de scosapropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafeței parchetului și cea mai apropiată cale de
transport cu caracter permanent - rutier, feroviar sau punctul naval de încărcare;
h) grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căreia un alt operator
economic autorizat, persoana fizică sau juridică, poate exercita, direct sau indirect, o influență dominantă
sau care poate exercita o influență dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii
cu un subiect de drept, se află sub influența dominantă a unui alt subiect de drept;
i) grupaj de partizi - două sau mai multe partizi de produse principale, de produse din lucrări de conservare,
precum și/sau de produse accidentale a căror masă lemnoasă s-a stabilit a se valorifica "pe picior", partizi
grupate în funcție de: bazinet, instalații de scos-apropiat, calea de transport cu caracter permanent care le
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deservește si care se pot exploata de un singur operator economic; în cadrul grupajului ordinea de
autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, conservare și principale; autoriz area unei noi partizi
în această succesiune se poate face numai după reprimirea parchetelor partizilor deja autorizate;
j) întreprindere - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică, de
modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia, în sensul reglementărilor europene
privind ajutorul de stat;
k) lemn fasonat - materialele lemnoase care fac obiectul prezentului regulament, respectiv: lemnul rotund
și despicat de lucru și lemnul de foc;
l) operator economic - orice întreprindere atestată, în condițiile legii, pentru lucrări de exploatare
forestieră, în cazul cumpărării masei lemnoase pe picior, precum și orice persoană juridică sau fizică, în
cazul cumpărării de lemn fasonat; termenul include și întreprinderile individuale și persoanele fizice
autorizate, înregistrate la oficiul registrului comerțului;
m) organizator al licitației/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului
si/sau structurile din subordinea acestora, precum și proprietarul/ administratorul/ prestatorul de servicii
al fondului forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale;
n) participant la licitație - persoana fizică sau juridică care îndeplinește toate condițiile de a licita masa
lemnoasă/lemn fasonat și este prezentă la licitație;
o) partida - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ și calitativ conform metodelor
dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data estimării și care are acelasi număr
de identificare și denumire cu cele ale APV-ului;
p) postața - parte dintr-o partidă stabilită si delimitată pe teren, în conformitate cu eșalonarea din anexa la
contractul de vânzare încheiat între părți;
q) preț de pornire la licitație/negociere, denumit în continuare preț de pornire - prețul stabilit de
organizatorul licitației/negocierii, în conformitate cu competențele stabilite prin actele normative; pentru
masa lemnoasă, stabilirea acestui preț se face pornind de la prețul de APV, exprimat în lei/mc, volum brut,
fără TVA; prețul de pornire la icitatie/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca
medie a prețurilor de pornire ale partizilor componențe, ponderate cu volumele acestora; prețul de
adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creșterii obținute prin licitație/negociere; în
cazul lemnului fasonat, prețul de pornire la licitație/negociere se fundamentează pe principiile economiei
de piață, corelat cu condiția de livrare, iar la sortimentele de lemn de lucru acesta se stabilește distinct, pe
fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul net și pentru coajă; pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat
care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor prezentului regulament,
prețul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura
anterioară, dar nu poate fi mai mic decât nivelul prețului de APV;
r) preț de referință - prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul
forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior anului
de producție; acesta este un preț stabilit în condiții de piață, în funcție de specie sau grupa de specii, de
gradul de accesibilitate, de sortiment și de natura produsului și se utilizează pentru calculul prețului actului
de punere în valoare - "preț de APV"; prețul de referință se aprobă, pentru fiecare an de producție, prin
decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel
județean, la nivel național sau la nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa
lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale; prețul de
referință poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an; decizia privind prețul de referință se publică pe
site-ul www.produselepadurii.ro, precum și pe site-ul administratorului fondului forestier proprietate
publică a statului, respectiv pe site-ul administratorului/proprietarului fondului forestier proprietate
publică a unității administrativ-teritoriale;
s) preț de APV - prețul mediu al masei lemnoase cuprinse într-un act de punere în valoare - APV, exprimat
în lei/mc volum brut, rezultat prin aplicarea prețurilor de referință prevăzute la lit. r), aferente sortimentelor
dimensionale, lemnului de foc și cojii, ponderate cu cantitățile acestora;
ș) procesare - prelucrarea primară a lemnului fasonat;
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t) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării, în grad
slab/mediu/puternic, a unor arborete de către factori biotici și/sau abiotici destabilizatori, pe suprafața unei
unități amenajistice sau pe părți ale acesteia, precum și cele rezultate din afectarea unor arborete în grad
foarte puternic sau integral pe suprafețe compacte de maximum 0,5 ha;
ț) produse accidentale realizate pe suprafețe compacte - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării
unui arboret în grad foarte puternic sau afectării integrale de către factori biotici și/sau abiotici
destabilizatori, pe suprafețe compacte mai mari de 0,5 ha; pe suprafața compactă a arboretului afectat se
pun în valoare toți arborii;
u) produse accidentale suprapuse - arbori doborâți sau rupți pe suprafața unei partizi, ca efect al acțiunii
distructive a unor fenomene climatice în perioada de la încheierea contractului de vânzare și până la
termenul de reprimire a parchetului, și a căror recoltare concomitentă cu masa lemnoasă din partida
respectivă este necesară și oportună din considerente tehnico-economice și de protecție a muncii;
v) reprezentant legal al operatorului economic - este persoana fizică învestită cu atribuții de administrator
sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde
este înregistrată persoana juridică; reprezentarea legală a persoanelor juridice se numește și reprezentare
statutară;
w) sortiment industrial de material lemnos - sortimentul industrial obținut din lemnul aferent partizilor
autorizate și exploatate; sortimentele industriale sunt cele reglementate de autoritatea publică centrală care
răspunde de silvicultură prin sistemul informatic SUMAL, în temeiul prevederilor legale în vigoare
referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de
depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și la unele măsuri
de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20
octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din
lemn, cu modificările și completările ulterioare;
x) valorificarea masei lemnoase - acțiunea de punere pe piață a masei lemnoase care se recoltează din
fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior,
precum și a lemnului fasonat, modalitățile de valorificare fiind: prin vânzare în licitație publică, ca masă
lemnoasă pe picior și/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior și/sau ca lemn
fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donație și sponsorizări, în cazul lemnului fasonat,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al
proprietarului și/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalațiile proprii
ale proprietarului și/sau ale administratorului fondului forestier proprietate publică;
y) valorificarea superioară a masei lemnoase - valorificarea masei lemnoase realizată de către
proprietarii/administratorii de fond forestier proprietate publică, sub formă de sortimente de lemn fasonat,
prin care fiecărui sortiment îi este dată destinația industrială adecvată, care permite realizarea unei valori
adăugate maxime;
z) vânzător - proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care realizează
operațiunea de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat recoltată/recoltat din acest fond, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
aa) volum brut - volumul masei lemnoase conform APV, al lemnului de foc, al lemnului rotund sau
despicat de lucru, inclusiv coaja acestora;
bb) volum net - volumul lemnului de lucru, fără coajă, prevăzut în APV, în cazul masei lemnoase; volumul
lemnului rotund și despicat de lucru, fără coaja acestuia, în cazul lemnului fasonat.
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Cap. 2. Participarea la licitația/negocierea de materiale lemnoase
2.1. Au dreptul să participe la licitație/negociere pentru materialele lemnoase numai operatorii
economici/grupuri de operatori economici declarați admiși de către comisia de preselecție și care respectă
prevederile art. 25 din H.G. 715/2017 referitoare la achitarea către organizatorul licitației a garanției de
contractare precum și a tarifului de participare la licitație și doar în cazul acceptării condițiilor 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 condiții decât forța majoră/calamitățile
naturale, pierd garanției de contractare/garanției de bună execuție, precum și dreptul de participare la
licitație/negociere, în condițiile prezentului caiet de sarcini, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.

Cap. 3. Pregătirea și organizarea licitației
3.1. Obiectul licitației/negocierii îl reprezintă materialele lemnoase fasonate, din producția anului 2020.
3.2. Volumul de materiale lemnoase care face obiectul vânzării loturile cuprinse în lista de lista de loturi.
3.3. Forma de licitație care se utilizează este licitația publică, cu preselecție. Licitația are loc în data de
02/11/2020, orele 10:30:00 AM, la sediul Ocolului Silvic Răşinari R.A. din Răşinari, str. Octavian Goga
nr. 1687.
3.4. Prețul de începere a licitației se exprimă în lei/mc; la sortimentele de lemn de lucru acesta se stabilește
distinct, pe fiecare lot/piesă personalizată, pentru volumul net și pentru coajă, iar pentru sortimentul lemn
de foc pentru volumul brut cu coajă. Ofertele sub prețul minim de adjudecare stabilit de organizator vor
fi anulate de către comisia de licitație.
3.5. Operatorilor economici/Grupurilor de operatori economici interesați, care solicită informații
privitoare la volumul și calitatea materialelor lemnoase ce urmează a fi licitate, li se pune la dispoziție
documentația tehnică necesară, la sediul organizatorului.
3.6. În situația în care operatorii economici interesați să participe la licitație solicită să vizioneze
materialele lemnoase care sunt supuse vânzării, organizatorul licitației/negocierii asigură condițiile pentru
vizionare și desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări.

Cap. 4. Preselecția ofertanților
4.1. Pentru admiterea la licitație a operatorilor economici se organizează o preselecție în data de
29/10/2020, la sediul Ocolului Silvic Răşinari RA.
4.2. Pentru participarea la licitație, solicitantul trebuie să depună, până la ora limită din data preselecției 29/10/2020, ora 14, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondență al
organizatorului și la care trebuie să anexeze documentația 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 comerțului sau, după
caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini;
b) certificatul constatator privind operatorul economic, în original, sau copie conformă cu
originalul, eliberat de oficiul registrului comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau
informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult
30 de zile calendaristice înainte de data preselecției;
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c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic că nu are
datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv
față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativteritoriale, după caz, precum și faptul că asociatul unic/niciunul din asociații operatorului
economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de operatori economici care are datorii
restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv față de
proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativteritoriale, după caz (Formularul 2);
d) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h)
(Formularul 3);
e) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din
industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58 din HG 715/2017, numai în cazul licitațiilor
organizate pentru lemn fasonat și numai de către administratorii fondului forestier proprietate
publică a statului, sau, după caz, precontractul de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat
încheiat între prestatorul de servicii și producătorul din industria mobilei care deține certificat de
atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului; aceste documente se prezintă în copie
conformă cu originalul;
f) declarație prin care operatorul economic declară, pe propria răspundere, că asigură prin
capacitatea proprie procesarea a 40% din volumul achiziționat; această declarație este necesară
numai pentru cumpărarea de lemn fasonat la drum auto, provenit din fondul forestier proprietate
publică, din produse principale sau produse accidentale I (Formularul 4);
g) declarația prevăzută la art. 8 alin. (2) din HG 715/2017 (Formularul 5).
4.3. Documentele pentru preselecție se depun direct la registratura organizatorului licitației, pe suport de
hârtie sau se pot trimite prin poștă/curier, pe hârtie sau prin poșta electronică, format pdf, semnate cu
semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.
4.4. Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitație atât în
limba oficială a țării de origine, cât și în limba română, traducerea acestora fiind certificată de traducător
pentru conformitate cu originalul.
4.5. Pentru a fi admise la licitație/negociere pentru lemn fasonat, persoanele fizice depun:
a) autorizația de construcție, în copie, pentru lemnul de lucru;
b) cartea de identitate, în copie.
Cantitatea maximă de lemn fasonat care poate fi adjudecată în condițiile alin. (9) este de maximum 50
mc/autorizație de construcție, dar nu mai mult decât volumul de lemn fasonat rezultat din documentația
tehnică aferentă autorizației de construcție, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării.
4.6. Comisia de preselecție analizează documentele depuse de către solicitanți și hotărăște
admiterea/respingerea participării acestora la licitație/negociere, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Operatorii economici/Grupurile de operatori
economici nu participă la ședința comisiei de preselecție.
4.7. Comisia de preselecție respinge participarea la licitație/negociere a solicitantului care se află cel puțin
în una dintre următoarele situații:
a) nu a depus/nu a transmis electronic toate documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) și (9) din
HG 715/2017, după caz, până la data stabilită în anunț sau documentele depuse sunt incomplete
sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz;
b) are datorii restante față de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului,
precum și faptul că asociatul unic/unul din asociații operatorului economic este asociat la un
operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante față de administratorii
fondului forestier proprietate publică a statului; neadmiterea la licitație/negociere se face
pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din acest fond;
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c) are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a
unității administrativ- teritoriale, precum și faptul că asociatul unic/unul din asociații
operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care
are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a
unității administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitație/negociere se face pentru masa
lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din fondul forestier proprietate publică a unității
administrativ-teritoriale în cauză;
d) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul
preselecției, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitațiile/negocierile de
masă lemnoasă;
e) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă conform certificatului de atestare și
anexei la acesta și declarației pe propria răspundere privind situația capacității anuale
disponibile, în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitațiile/negocierile de
masă lemnoasă; capacitatea disponibilă pentru un an de producție se calculează ca diferența
dintre volumul anual atestat și volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă
neautorizat la exploatare pentru respectivul an de producție;
f) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările și completările ulterioare; constatarea nerealizării procentului prevăzut la art. 60
alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările, se face prin
act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice
centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură; această prevedere se aplică numai în
cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitațiile de lemn de lucru fasonat;
g) a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu
modificările și completările ulterioare; constatarea depășirii se face prin act administrativ emis
de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde
de silvicultură competentă teritorial; în termen de 5 zile lucrătoare, structura teritorială de
specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial
transmite autorității publice centrale care răspunde de silvicultură actul administrativ, care are
obligația postării pe site-ul acesteia, cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) din HG
715/2017;
h) nu prezintă certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat
potrivit prevederilor art. 58 din HG 715/2017, în cazul operatorilor economici din industria
mobilei care solicită participarea la runda I a licitațiilor de vânzare a lemnului de lucru fasonat,
sau, după caz, precontractul de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat între
prestatorul de servicii și producătorul din industria mobilei care deține certificat de atestare
privind capacitatea de industrializare a lemnului; această condiție este numai în cazul licitațiilor
organizate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;
i) a avut contracte reziliate în ultimele 6 luni anterior datei licitației, din culpa sa, cu organizatorul
licitației pentru masă lemnoasă/lemn fasonat, respectiv nu a încheiat în ultimele 6 luni anterior
licitației, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte
pentru masă lemnoasă/lemn fasonat pentru care a fost declarat adjudecatar;
j) la data preselecției are acumulate cel puțin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor
Legii nr. 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.
4.7. Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la
licitație/negociere poate face contestație. Contestația se formulează în scris și se depune la sediul
organizatorului, în termen de maximum 24 de ore de la data și ora afișării rezultatului preselecției. În
situația în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește corespunzător până în
următoarea zi lucrătoare.

IM/IM

8

4.8. Conducătorul organizatorului este obligat să soluționeze contestația prin decizie motivată, în ziua
depunerii contestației sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se afișează până la
sfârșitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul organizatorului și se comunică contestatarului.
4.9.
În situația în care în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată,
conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitație/negociere.
4.10. Operatorilor economici care solicită informații privitoare la volumul și calitatea masei
lemnoase/lemnului fasonat care urmează a se licita/negocia li se pune la dispoziție, la sediul ocolului
silvic, documentația tehnică necesară în acest scop.
4.11. În situația în care operatorii economici interesați să participe la licitație solicită să vizioneze masa
lemnoasă care este supusă vânzării, organizatorul licitației/negocierii asigură condițiile pentru vizionare
și desemnează în acest sens un specialist, pe baza unei planificări.

Cap. 5. Desfășurarea licitației
5.1. Operatorul economic/Grupul de operatori economici admiși pentru licitație, în urma preselecției,
trebuie să achite anterior orei anunțate pentru începerea licitației (02/11/2020, ora 10:30:00 AM), în contul
Ocolului Silvic Răşinari R.A. (RO14RNCB0227036053370001 deschis la BCR Sibiu), prin unul dintre
instrumentele legale de plată sau în numerar taxa de participare la licitație în valoare de 100 LEI.
5.2. Operatorul economic/Grupul de operatori economici participant/participanți la licitație trebuie să
achite, anterior începerii ședinței de licitație, în contul organizatorului (RO14RNCB0227036053370001
deschis la BCR Sibiu), prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației sau în
numerar la casieria organizatorului, o garanție de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire la
licitație, pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere; în cazul licitației publice
în plic închis garanția de contractare poate fi mai mică decât suma garanțiilor partizilor/grupajelor de
partizi/loturilor/pieselor pentru care se depune oferta în plic, dar nu mai mică decât cea mai mare garanție
de contractare a partidei/lotului/piesei pentru care a depus ofertă. Documentul privind constituirea
garanției de contractare se depune la secretariatul comisiei de licitație anterior începerii ședinței de
licitație.
5.3. Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la punctul 5.1 și 5.2 determină interzicerea participării la licitație
a operatorului economic/grupului de operatori economici.
5.4. Garanția de contractare constituită pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat adjudecată/adjudecat se
reține până la data procesului-verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare, respectiv până
la momentul încasării de către vânzător a contravalorii lemnului fasonat. În situația în care cuantumul
garanției de contractare constituită anterior licitației este mai mare decât garanția de contractare necesară
pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat adjudecată/adjudecat, diferența se restituie operatorului economic,
la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
5.5. Garanția de contractare prevăzută la art. 5.4, nerestituită, poate constitui garanție pentru participarea
la o licitație/negociere ulterioară, organizată în condițiile prezentului regulament, și/sau pentru plata masei
lemnoase/lemnului fasonat, numai cu acordul scris al operatorului economic.
5.6. Garanția de contractare reținută în condițiile art. 5.4 nu se restituie operatorului economic în
următoarele situații:
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase/lemnului fasonat, în
termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;
b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare/lemnul fasonat nu a fost livrat, conform
graficului, din culpa operatorului economic;
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c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o
licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat.
5.7. Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la art. 5.6 lit. a) și b) se face venit al
organizatorului licitației.
5.8. Licitația se desfășoară la locul, data și la ora comunicate prin anunțul publicitar, respectiv 02/11/2020,
ora 10:30:00 AM. Licitațiile se desfășoară cu participarea comisiei de licitație/negociere și a
reprezentanților oficiali ai ofertanților în aceeași sală.
5.9. Ședința de licitație este deschisă de către președintele comisiei, care prezintă componența acesteia,
numărul minim pentru cvorum, care este de 2 din cei 3, respectiv 3 din cei 5 membri ai comisiei, membrii
prezenți, tipul de licitație, modul de desfășurare a licitației și toate informațiile necesare desfășurării
licitației.
5.10. Hotărârile comisiei de licitație/negociere se iau cu votul majorității simple a membrilor comisiei
prezenți.
5.11. Licitația publică cu strigare se desfășoară astfel:
a) licitarea masei lemnoase începe și se desfășoară în ordinea prevăzută în listele de partizi/grupaje
de partizi/loturi/piese afișate la sediul organizatorului licitației și publicate pe site-ul
www.produselepadurii.ro și pe www.osrasinarira.ro.
b) președintele comisiei anunță prețul de pornire și pasul de licitare, pentru partida/grupajul de
partizi/lotul/piesa în cauză.
c) pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă licitația începe de la prețul de pornire; oferirea,
de către participant, a nivelului prețului de pornire este considerată ofertă; următoarele oferte, la
nivelul a cel puțin un pas, ale participanților se consideră licitări; ofertele se înscriu în fișele de
desfășurare a licitației.
d) este declarat adjudecatar licitantul care a oferit prețul cel mai mare, după 3 strigări succesive ale
președintelui comisiei de licitație ale respectivei oferte.
e) dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat care face obiectul licitației se
face o singură ofertă, adjudecarea nu se poate face la respectiva licitație.
5.12. Licitația cu ofertă scrisă se desfășoară astfel:
a) oferta se depune, în plic închis, anterior începerii ședinței de licitație, la registratura
organizatorului; un operator economic, la o licitație, poate depune numai o ofertă și numai un plic
închis; oferta trebuie să fie în original, să fie semnată și ștampilată de reprezentantul legal al
operatorului economic;
b) în situația în care un operator economic depune oferte pentru mai multe partizi/grupaje de
partizi/loturi/piese, acestea se centralizează de ofertant într-o singură listă care se depune într-un plic
închis, în ordinea de prioritate de adjudecare preferată de acesta; lista trebuie să fie în original, să fie
semnată și ștampilată de reprezentantul legal al operatorului economic;
c) după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 5.9, comisia procedează la deschiderea plicurilor, în
prezența participanților, după prezentarea fiecărui plic, care poate fi verificat, de oricare participant,
privind autenticitatea și integritatea acestuia;
d) comisia de licitație face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă și le
înregistrează în fișele de desfășurare a licitației, fișe care vor constitui anexe la procesul- verbal de
licitație; comisia declară invalidă oferta care nu este în original, nu este semnată și ștampilată de
reprezentatul legal al operatorului economic, precum și oferta care este sub prețul de pornire la
licitație;
e) este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, operatorul economic
care a oferit prețul cel mai mare, dacă acesta este cel puțin egal cu prețul de pornire;
f) partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat pentru care se face o singură ofertă nu se
poate adjudeca;
g) dacă pentru lotul/piesa de materiale lemnoase fasonate care fac obiectul licitației se face o singură
ofertă la prima licitație, aceasta nu poate fi adjudecată prin respectiva licitație. Materialele lemnoase
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fasonate rămase neadjudecate după încheierea licitației se poate adjudeca prin negociere în aceeași
zi, în condițiile prevăzute de prezentul caiet de sarcini și de alte reglementări în vigoare;
h) în cazul în care sunt înregistrate cel puțin două oferte egale, care îndeplinesc condițiile de
adjudecare, licitația în plic închis, pentru lotul/piesa în cauză, se transformă în licitație publică
deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută la art. 5.11; aceasta pornește de la prețurile
egale deja oferite maxim, cu participarea numai a operatorilor economici care au făcut respectivele
oferte.
i) prevederile lit. f) nu se aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub prețul de pornire la licitație,
caz în care lotul/piesa nu se adjudecă.
j) în cazul în care ofertantul/potențialul adjudecatar depășește cuantumul garanției de contractare
depuse pentru licitația în cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta
scrisă a acestuia din lista prevăzută la punctul 5.12 lit. b), depusă și înregistrată în fișele de desfășurare
a licitației; adjudecarea partizii/lotului/piesei în cauză se face în funcție de ofertele valide.
5.13. După fiecare licitație, indiferent de tipul licitației, se întocmește procesul-verbal privind
desfășurarea și rezultatul licitației, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data și locul
desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul licitației,
obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, reprezentanții legali
ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare, observații cu privire la organizarea și
desfășurarea licitației.
5.14. Fișele de desfășurare a licitației, prevăzute la art. 5.11, semnate de ofertanți, devin anexă la procesulverbal al licitației.
5.15. În cazul licitațiilor în plic închis, fișele de desfășurare a licitațiilor prevăzute la art. 5.12 devin anexă
la procesul-verbal al licitației fără obligativitatea semnării acestora de către operatorii economici.
5.16. Procesul-verbal al ședinței de licitație se semnează de către toți membrii comisiei de licitație
prezenți.
5.17. Operatorii economici participanți la licitație, indiferent de tipul licitației, care consideră că nu au
fost respectate prevederile prezentului regulament privind desfășurarea licitației pentru anumite
partizi/loturi/piese pot face contestație; contestația se formulează în scris și se depune la sediul
organizatorului în ziua în care a fost desfășurată licitația; conducătorul organizatorului este obligat să
soluționeze contestația în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației; modul de analizare
și soluționare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris;
dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune
anularea adjudecării pentru partida/lotul/piesa în cauză și oferirea acesteia/acestuia la o nouă licitație.
5.18. În cazul în care între momentul adjudecării și cel al contractării, operatorul economic adjudecatar
constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/și calitate cu prevederile actului de punere în
valoare, îl va înștiința despre aceasta, în scris, pe organizatorul licitației în termen de maximum 5 zile
calendaristice de la încheierea procesului- verbal de licitație; la contestație va anexa documentația de
verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însușită de persoana de specialitate din
cadrul operatorului economic.
5.19. Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situația prevăzută la punctul 5.18, obligă
pe organizatorul licitației la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice
în vigoare, în prezența contestatarului.
5.20. În cazurile prevăzute la punctul 5.19, termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea
contractelor de vânzare a masei lemnoase se prelungește cu perioada dintre data depunerii contestației și
data transmiterii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este de maximum 20 de
zile lucrătoare de la data depunerii.
5.21. În situația în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele contestate, acesta
anulează adjudecarea și restituie garanția de contractare.
5.22. Încheierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat care s-a adjudecat prin
licitație/negociere are loc în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfășurării licitației, respectiv
a negocierii, și se face la sediul organizatorului.
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5.23. Neîncheierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat care s-a adjudecat, în
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului
economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării și pierderea garanției de contractare aferente, precum
și a dreptului de participare a acestuia la licitație/negociere, în condițiile prezentului regulament, pentru o
perioadă de 6 luni de la data-limită prevăzută pentru încheierea contractului.
5.24. Rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase/lemnului fasonat, din culpa cumpărătorului,
până la predarea masei lemnoase spre exploatare, respectiv până la achitarea contravalorii lemnului
fasonat atrage după sine pierderea garanției de contractare, precum și a dreptului de participare la
licitație/negociere, în condițiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii. În
situația în care rezilierea contractului de vânzare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanției de
contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la
licitație/negociere, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii, în condițiile prezentului regulament și
atrage și aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, după caz.
5.25. Masa lemnoasă adjudecată nu face obiectul cesionării.
5.26. După contractarea masei lemnoase, Ocolul Silvic Răşinari este exonerat de orice răspundere privind
cantitatea și calitatea masei lemnoase adjudecate.
Cap. 6. Reguli de transport a materialelor lemnoase
6.1. Transportul materialului lemnos din parchet se va face în mod obligatoriu însoțit de documentele
de transport legale, procurate de la furnizori legali, completate corect, având necondiționat inventarul
masei lemnoase pe dimensiuni, specii și loturi, cu respectarea stricta a prevederilor Hotărârii Guvernului
nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea
materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de
prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin
operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; încărcătura utilă a mijloacelor de transport
care se vor folosi, nu va depăși 25 t pentru autotrenuri cu troliu și 30 t pentru autotrenuri cu macara.
6.2. Materialul lemnos expediat va fi însemnat la capete cu dispozitive de marcat dreptunghiulare,
conform ordinului nr. 1346/2011.
Cap. 7. Alte dispoziții
7.1 Livrarea materialelor lemnoase se face după efectuarea plății contravalorii acestora sau, dacă părțile
convin, după depunerea de instrumente de plată cu scadență la maximum 30 de zile calendaristice.
7.2 Lista loturilor și contractele de vânzare cumpărare se întocmesc în conformitate cu prevederile
normelor privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din
păduri și din vegetație forestieră precum și cu celelalte reglementări în vigoare (OM 1540/2011).
7.3 Eșalonarea livrării materialelor lemnoase adjudecate se va face de comun acord între ocolul silvic și
societatea care a adjudecat, în funcție de condițiile de exploatare a masei lemnoase.
7.4 Adjudecatarii masei lemnoase şi cei ai lemnului fasonat au dreptul de a cesiona contractele de
vânzare-cumpărare încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor desfăşurate potrivit prezentului caiet de
sarcini. Contractul de vânzare poate fi cesionat numai operatorilor economici pentru care este acordul
scris al organizatorului şi numai celor care au făcut oferte la licitaţia/negocierea la care s-a adjudecat
respectiva masă lemnoasă/respectivul lemn fasonat.
7.5 O dată cu primirea sub semnătură a prezentului Caiet de sarcini, operatorul economic se obligă să
respecte condițiile de participare la licitație.

ŞEF OCOL,
ing. Adrian Crețu
IM/IM
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