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CAIET DE SARCINI PENTRU LICITATIILE DE MASĂ LEMNOASĂ PE
PICIOR
DESFASURAREA LICITATIEI
Desfasurarea licitatiilor se va face conform Regulamentului de vânzare aprobat prin HG 617/2016, denumit
in continuare Regulament, cu respectarea urmatorilor pasi:
PRESELECTIA:
Pentru admiterea la licitaţie/negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici,
preselecţia acestora se organizează cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei principale şi cu
minimum 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării celorlalte licitaţii/negocieri.
Comisia de preselecţie este formată din 3 sau 5 membri aleşi din cadrul structurii organizatoare a
licitaţiei/negocierii şi se numeşte prin decizie a conducătorului entităţii care organizează licitaţia, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare.
Comisia de preselecţie îşi desfăşoară activitatea în condiţiile în care sunt prezente două treimi din numărul
membrilor.
Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic 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 trebuie prezentat numai de către operatorii economici care solicită participarea la licitaţiile/negocierile de
vânzare a masei lemnoase pe picior; 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 lit. g); 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 achiziţionat/procesat din fiecare specie şi
sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor art. 8; acest document se prezintă în original. Pentru
materialele lemnoase adjudecate, organizatorul licitaţiei/negocierii transmite declaraţia pe propria răspundere a
reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici, în termen de 15 zile lucrătoare de la
adjudecare, către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
g) 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.
Cererea şi documentaţia se pot depune la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi:
a)direct la registratură, pe hârtie;
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b)prin poştă/curier, pe hârtie;
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.
La licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate
publică pot participa 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.
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.
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. 21 alin. (5) din Regulament 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) 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 prevederilor art. 8 alin. (3) din HG 617/2016;
f) 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 lemnoasă pe picior/materiale lemnoase
fasonate prin licitaţii sau a negociat masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate.
Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.
La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul
desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării
la licitaţie/negociere, solicitanţii admişi, solicitanţii respinşi şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la
organizarea şi desfăşurarea preselecţiei şi la ora afişării preselecţiei.
Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul organizatorului licitaţiei şi se comunică
tuturor operatorilor economici care s-au înscris la licitaţie.
Procesul-verbal de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului.
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.
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.
În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, conducătorul
organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitaţie/negociere.
Operatorilor economici interesaţi, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase
care urmează a fi licitată(e)/negociată(e), li se pune la dispoziţie, la sediul ocolului silvic la care se află, documentaţia
tehnică necesară, de către ocolul silvic la care se află aceasta.
În situaţia în care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie solicită să vizioneze masa lemnoasă
care este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei/negocierii asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează în acest
sens un specialist, pe baza unei planificări.
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Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii
şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei
sau în numerar la casieria organizatorului, a:
a)garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum
de 5% din valoarea de pornire la licitaţie;
b)tarifului de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, de către organizator.
Documentul privind dovada achitării garanţiei de contractare şi a tarifului de participare se depune
la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie.
Pentru participarea operatorilor economici admişi la licitaţie la negocierea organizată în aceeaşi zi şi având
ca obiect masa lemnoasă neadjudecată la licitaţie nu se percepe tarif de participare.
Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a
operatorului economic.
Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată 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 adjudecată, diferenţa până la garanţia constituită se restituie
operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
Garanţia de contractare prevăzută la paragraful anterior, nerestituită, poate constitui garanţie pentru
participarea la o licitaţie/negociere ulterioară, organizată în condiţiile prezentului regulament, numai cu acordul scris
al operatorului economic.
Garanţia de contractare reţinută 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.
Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută la alin. de mai sus lit. a) şi b) se face venit al
organizatorului licitaţiei.
Tariful de participare la licitaţie/negociere este stabilit de organizatorul licitaţiei pe baza cheltuielilor
aferente organizării şi desfăşurării licitaţiei/negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile
informatice, publicitate, închirierea spaţiului pentru organizarea licitaţiei/negocierii şi protocol, organizarea vizitelor
în teren pentru vizionarea masei lemnoase.

LICITAŢIA PUBLICĂ CU STRIGARE:
Licitaţiile se desfăşoară la locul, data şi ora comunicate prin anunţ.
Licitaţiile se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie/negociere şi a reprezentanţilor oficiali ai
participanţilor în aceeaşi sală.
Comisia de licitaţie/negociere este alcătuită din 3 sau 5 membri, numiţi prin decizie a conducătorului
organizatorului; comisia de licitaţie/negociere nu poate avea aceeaşi componenţă cu cea de preselecţie şi îşi
desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Din
comisia de licitaţie va face parte şi un membru desemnat de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice,
pentru fondul forestier altul decât cel proprietate publică a statului, atunci când licitaţiile se organizează de către
proprietar.
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.
Hotărârile comisiei de licitaţie/negociere se iau cu votul majorităţii simple a membrilor comisiei prezenţi.
Conducătorul administratorului fondului forestier proprietate publică a statului şi conducătorul
organizatorului licitaţiei nu pot face parte din comisia de preselecţie sau din comisia de licitaţie/negociere.
Pasul de licitare se stabileşte de organizatorul licitaţiei în lei/m3, volum brut, fără TVA, la nivelul valorii de
cel mult 5% din preţul de pornire, rotunjit la lei, şi se aplică numai la licitaţia publică cu strigare şi la etapa a doua a
licitaţiei publice mixte.
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Licitările pentru licitaţia publică cu strigare şi la etapa a doua a licitaţiei publice mixte se pot face numai în
sume reprezentând paşi întregi, cu respectarea prevederilor paragrafului anterior.
Este interzisă pornirea licitaţiei de la alt nivel decât cel al preţului de pornire aprobat şi comunicat de
organizatorul licitaţiei.
În cazul licitaţiei publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută
în listele loturi/piese afişate la sediul organizatorului licitaţiei şi pe site-urile www.rplp-piatracraiului.ro i
www.ocoalederegim.ro.
Preşedintele comisiei anunţă preţul de pornire şi pasul de licitare, pentru lotul/piesa în cauză.
Pentru fiecare 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.
Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări succesive ale
preşedintelui comisiei de licitaţie.
Dacă pentru 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.
VÂNZAREA MASEI LEMNOASE PRIN NEGOCIERE
Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitaţii se poate supune
negocierii, organizată în data prevăzută în anunţul de licitaţie/negociere, cu respectarea condiţiilor de preselecţie.
Negocierea prevăzută la alin. de mai sus se poate face în sens crescător sau descrescător. Pentru masa
lemnoasă pe picior, preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic ca preţul de APV, rotunjit în lei. Prin
excepţie, în cazul masei lemnoase pe picior a cărui preţ de APV a fost scăzut cu cel mult 10%, în condiţiile art. 20
alin.(6) din HG 617/2016. Preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât acesta.
Prin excepţie de la prevederile primului aliniat, partida constituită din produse accidentale doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă sau atacuri ale factorilor biotici, rămasă neadjudecată după o licitaţie, se poate
supune negocierii, organizată în data prevăzută în anunţul de licitaţie; negocierea se poate face numai dacă a existat o
ofertă.
Comisia de negociere admite participarea la negociere numai a operatorilor economici care îndeplinesc
condiţiile de preselecţie.
Admiterea la negociere se face numai în limita sumei băneşti rămase neutilizată din garanţia de contractare
depusă pentru participarea la licitaţie, după caz.
În cazul în care pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa care s-a supus negocierii sunt cel puţin doi
ofertanţi care au făcut oferte egale, negocierea se transformă în licitaţie deschisă cu strigare, pornind de la preţul
oferit, cu aplicarea prevederilor art. 30 alin. (2) din Regulament.
În urma desfăşurării şedinţei de negociere, comisia va întocmi un proces-verbal similar procesului-verbal de
licitaţie, prevăzut la art. 32. din Regulament.
CONTESTA II
Operatorii economici participanţi la negociere care consideră că nu au fost respectate prevederile
prezentului regulament privind desfăşurarea negocierii pentru anumite loturi/piese pot face contestaţie.
Contestaţia se formulează în scris şi se depune la sediul organizatorului negocierii în ziua în care a fost
organizată negocierea.
Conducătorul organizatorului negocierii este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare
de la data desfăşurării negocierii.
Modul de analizare şi soluţionare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluţia se comunică
contestatarului, în scris.
Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea
negocierii pentru lotul/piesa respectivă şi ia măsuri pentru organizarea unei noi negocieri.
ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI;
-anuntul de licitatie;
-lista de loturi/partizi;
-documentele necesare in vederea preselectiei la licitatie;
-cerere de inscriere la licitatie;
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-declaratie pe propria raspundere privind apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici;
-declaratie pe propria raspundere cu privire la datoriile restante fata de proprietar si/sau administratorul
fondului forestier;
- model a contractului de vanzare-cumparare a materialelor lemnoase fasonate la drum auto/masa lemnoasa
pe picior;
ACTE NORMATIVE APLICABILE:
Legea 46/2008 republicată – Codul Silvic
HG 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică.
HG 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
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