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1. Loturile de lemn fasonat oferite la şedinţa de licitaţie/negociere sunt prezentate în anexa 1. Loturile care sunt oferite la 

prima licitaţie pot fi adjudecate doar prin licitaţie. Loturile de lemn fasonat rămase neadjudecate după o licitaţie se pot supune 

negocierii, organizată la data prevăzută în anunţul de licitaţie, cu respectarea condiţiilor de preselecţie. Pentru fiecare licitaţie 

organizată şi pentru fiecare lot, tipul de licitaţie se face cunoscut prin intermediul anunţului de licitaţie. 

 În cazul grupajelor de loturi, garanţiile de contractare se constituie cumulat pe întregul grupaj de loturi. Garanţiile de 

contractare se retin până la momentul stingerii tuturor obligatiilor contractuale pentru fiecare lot precum si a livrarii lemnului 

fasonat catre operator. Garanţiile de contractare constituite se vor restitui după executarea prevederilor contractuale pentru 

întreg grupajul de loturi, iar în cazul renunţării de către operatorul economic la unul dintre loturile din grupaj, se vor pierde 

garanţiile de contractare, aferente tuturor loturilor din respectivul grupaj de loturi. 

 Preţul de pornire aferent fiecărui lot supus la licitaţie/negociere este exprimat în lei/mc volum brut, pentru fiecare lot de 

lemn fasonat de foc; în lei/mc volum net, pentru fiecare lot/piesă de lemn fasonat de lucru; în lei/mc volum coajă, fără TVA şi 

este prezentat în anexa 1. 

 Locul de desfăşurare al licitaţiei/negocierii este la sediul RPL Ocolul Silvic Tălmaciu RA, Tălmaciu, strada Nicolae 

Bălcescu nr.24, jud. Sibiu, la data şi ora comunicate prin anunţul de licitaţie. 

În cazul şedinţei de negociere comisia de licitaţie/negociere admite participarea la negociere a operatorilor 

economici/grupurilor de operatori economici care îndeplinesc condiţiile de preselecţie şi numai în limita sumei băneşti rămase 

neutilizată din garanţia de contractare depusă pentru participarea la licitaţie, după caz.  Negocierea se poate face în sens 

crescător. Pentru loturile care au avut doar un singur ofertant, preţul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decât preţul 

oferit în licitaţie de operatorul economic respectiv. În cazul în care pentru lotul care s-a supus adjudecării prin negociere sunt 

cel puţin doi ofertanţi care au făcut oferte egale, negocierea se transformă în licitaţie deschisă cu strigare, pornind de la  preţul 

oferit. Pentru desfăşurarea licitaţiei cu strigare se stabileşte pas de licitaţie în valoare de 5% din preţul de  pornire al lotului , 

rotunjit la leu, iar oferta se va face în pași.  

2. Operatorilor economici/grupurilor de operatori economici interesaţi, care solicită informaţii privitoare la volumul şi 

sortimentația industrială a lemnului fasonat ce urmează a fi licitat/negociat, li se pune la dispoziţie la sediul ocolului silvic 

documentaţia tehnică necesară, de către organizatorul licitaţiei. 

În situaţia în care operatorii economici/grupurile de operatori economici interesaţi solicită să vizioneze lemnul fasonat 

supus vânzării, organizatorul licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează un specialist în acest sens pe baza unei 

planificări. Mijloacele de transport vor fi asigurate de operatorul economic, iar deplasarea se va face la data şi ora stabilită de 

către specialistul desemnat.  

În scopul evitării deprecierii calitative a lemnului fasonat, pentru asigurarea desfacerii şi ritmicităţii livrării acestora şi în 

situaţiile în care nu se poate asigura depozitarea unei cantităţi mari de lemn fasonat constituit în loturi în platforme primare ale 

parchetelor, se pot constitui loturi previzionate în baza actelor de punere în valoare, menţionate că atare în Anexa 1, urmând ca 

livrarea acestora să se facă în baza recepţiilor efective şi în cadrul unor grafice de eşalonare. 

3.  Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunţul de 

licitaţie, o cerere de înscriere, conform modelului tipizat, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului 

şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, în original sau, după caz, în copie certificată 

pentru conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, după cum urmează: 

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul 

echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie; 

b) certificatul constatator privind operatorul economic, 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, în copie; 

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit modelului din anexa (formulat 

tipizat); 

Cererea şi documentaţia prevăzută pentru admiterea la licitatie se pot depune la organizatorul licitaţiei prin una dintre 

următoarele modalităţi: 

a) direct la registratură, pe hârtie; 

b) prin poştă/curier, pe hârtie; 

c) prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat. 

Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării 

de origine, cât şi în limba română, traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru conformitate cu originalul. 

La licitaţiile/negocierile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică potparticipa 

operatori economici, înregistraţi într-un stat membru al Uniunii Europene, 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 competentă din România. 

 



HL 

 

,    Pentru a fi admise la licitaţie/negociere pentru lemn fasonat, persoanele fizice depun: 

a) Cerere de inscriere la licitatie/negociere 

b) autorizaţia de construcţie aflată în termen de valabilitate, în copie, pentru lemnul de lucru; 

c) cartea de identitate, în copie. 

  Cantitatea maximă de lemn fasonat de lucru care poate fi adjudecată de către persoanele fizice este de maximum 50 

mc/autorizaţie de construcţie, dar nu mai mult decât volumul de lemn fasonat rezultat din documentaţia tehnică aferentă 

autorizaţiei de construcţie, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării. În situaţia în care aceeaşi autorizaţie de 

construcţie se foloseşte de mai multe ori pentru cumpărare de lemn fasonat şi se depăşeşte volumul prevăzut mai sus, volumul 

cu care se depăşeşte se consideră fără provenienţă legală 

         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/nu a transmis prin poşta electronică toate documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) şi (9) din HG 

715/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, după caz, până la data stabilită în anunţ sau documentele depuse sunt 

incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, după caz; 

 b) are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii 

administrativ-teritoriale, precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un operator 

economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier 

proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitaţie/negociere se face pentru lemnul fasonat provenit 

din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în cauză; 

 c) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; constatarea nerealizării procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, 

republicată, cu modificările şi completările, 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; 

 d) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi  

completările ulterioare; 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); 

 e) dacă a avut contracte de lemn fasonat reziliate din culpa sa, cu organizatorul licitaţiei pentru lemn fasonat,  

respectiv nu a încheiat din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru lemn fasonat 

pentru care a fost declarat adjudecatar, conform prevederilor HG 715/2017 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie. 

(1) 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 rezultatului preselecţiei. 

(2) Procesul-verbal de preselecţie, după semnarea de către membrii comisiei prezenţi, se înregistrează în registrul de 

corespondenţă al organizatorului. 

(3) Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se afişează la sediul organizatorului licitaţiei şi se postează pe site-urile unde 

a fost publicat anunţul de licitaţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare preselecţiei. 

   4.  Operatorul economic înscris la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de 

licitaţie, în contul organizatorului (cont RO19BRDE330SV26758323300 deschis la BRD Tălmaciu), prin instrumente bancare 

legale decontabile până la începerea licitaţiei şi certificate de bancă sau în numerar la casieria organizatorului, a: 

a) garanţiei de contractare pentru volumul de lemn fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din 

valoarea de pornire la licitaţie, fără TVA; în cazul licitaţiei publice în plic închis garanţia de contractare poate fi mai mică 

decât suma garanţiilor loturilor/pieselor pentru care se depune oferta în plic, dar nu mai mică decât cea mai mare garanţie de 

contractare a lotului/piesei pentru care a depus ofertă; 

b) achitării tarifului de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, de către organizator. 

Operatorul economic înscris la licitaţie/negociere poate să constituie garanţia de contractare şi prin instrumente de 

garantare emise de o instituţie de credit din România, în condiţiile legii.  

Documentele privind achitarea garanţiei de contractare şi a tarifului de participare se depun în copie certificată pentru 

conformitate cu originalul la secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţiei.  

Instrumentele de garantare emise de o instituţie de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitaţie,  

Pentru participarea la negocierea organizată imediat după licitaţie, în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare şi 

având ca obiect lemnul fasonat neadjudecat la licitaţie, operatorii economici care au fost admişi la aceasta nu mai plătesc tarif 

de participare. 

Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute prevazute masi sus determină interzicerea participării la licitaţie/negociere a 

operatorului economic. 

Garanţia de contractare constituită pentru lemnul fasonat adjudecat se reţine până la momentul încasării de către vânzător a 
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contravalorii lemnului fasonat. În situaţia în care cuantumul garanţiei de contractare constituită anterior licitaţiei este mai mare 

decât garanţia de contractare necesară pentru lemnul fasonat adjudecat, diferenţa se restituie operatorului economic, la cerere, 

în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.  

Garanţia de contractare depusa, care depăşeşte valoarea garanţiei de contractare pentru loturile adjudecate şi care nu a fost 

restituită, la solicitarea scrisă a operatorului economic, poate constitui garanţie pentru participarea la o licitaţie/negociere 

ulterioară organizată în condiţiile prezentului regulament şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat şi/sau pentru 

plata cauţiunii, astfel cum este prevăzută la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(7) Garanţia de contractare reţinută pentru loturile adjudecate nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din 

culpa operatorului economic; 

b) lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic; 

c) valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru participarea la o licitaţie/negociere ulterioară 

şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat. 

(8) Garanţia de contractare nerestituită în situaţia prevăzută se face venit al organizatorului licitaţiei. 

5. Anunţul privind organizarea licitaţiei de lemn fasonat, se publică cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data 

desfăşurării licitaţiei/negocierii.  

          Anunţul se publică pe site-ul www.produselepadurii.ro  administrat de Autoritatea Publică care Răspunde de Silvicultură 

din România, pe site-ul regiei www.rplostra.ro  şi se afişează la sediul organizatorului. 

      Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-urile de mai sus, pe lângă datele din anunţul de 

licitaţie/negociere, vor mai cuprinde: 

a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se licitează; 

b) preţul de pornire la licitaţie şi pasul de licitare, în cazul licitaţiei publice deschise, astfel: în lei/mc volum brut, pentru 

fiecare partidă/lot de lemn fasonat de foc; în lei/mc volum net, pentru fiecare lot/piesă de lemn fasonat de lucru; în lei/mc 

volum coajă. Preţul este fără TVA. 

În cazul licitaţiei publice în plic închis, oferta se depune, în plic închis, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la registratura 

organizatorului; un operator economic, la o licitaţie, poate depune numai o ofertă şi numai un plic închis; oferta trebuie să fie 

în original, să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul operatorului economic; În situaţia 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 şi ştampilată de reprezentantul operatorului economic; In cazul loturilor ofertate in grupaj , cresterea oferita in licitatie 

trebuie sa fie aceeasi ca valoare, pentru toate loturile din grupajul respectiv. In cazul grupajelor, daca nu se oferteaza aceeasi 

crestere pentru fiecare lot din grupaj sau nu se oferteaza pentru toate loturile din grupaj , oferta operatorului economic se 

anuleaza pentru toate loturile din respectivul grupaj.  

           6. Deschiderea şedinţei de licitaţie se face de către preşedintele comisiei, la locul, data şi ora comunicate prin anunţul de 

licitaţie, prezentându-se componenţa comisiei, membrii prezenţi, tipul de licitaţie, modul de desfăşurare a licitaţiei, numărul 

minim de cvorum şi toate informaţiile necesare desfăşurării licitaţiei.  

După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 27 alin. (2) din HG 715/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, 

comisia procedează la deschiderea plicurilor, în prezenţa participanţilor, după prezentarea fiecărui plic, care poate fi verificat, 

de oricare participant, privind autenticitatea şi integritatea acestuia; 

Comisia de licitaţie face publice ofertele pentru fiecare lot/piesă şi le înregistrează în fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe 

care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie; comisia declară invalidă oferta care nu este în original, nu este semnată 

şi ştampilată de reprezentatul operatorului economic, precum şi oferta care este sub preţul de pornire la licitaţie; 

Este declarat adjudecatar, pentru fiecare lot/piesă, operatorul economic care a oferit preţul cel mai mare, dacă acesta este 

cel puţin egal cu preţul de pornire. Lotul/piesa de lemn fasonat pentru care se face o singură ofertă nu se poate adjudeca. 

În cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care îndeplinesc condiţiile de adjudecare, licitaţia în plic 

închis, pentru lotul/piesa în cauză, se transformă în licitaţie publică deschisă cu strigare, urmându-se procedura prevăzută la art. 

29 din HG 71/2017 cu modificarile si completarile ulterioare; aceasta porneşte de la preţurile egale maxime deja oferite, 

considerate ofertă, cu participarea numai a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte. Aceste prevederi nu se 

aplică în cazul în care ofertele făcute sunt sub preţul de pornire la licitaţie, caz în care lotul/piesa nu se adjudecă. 

În cazul în care ofertantul/potenţialul adjudecatar depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare depuse pentru licitaţia în 

cauză, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia din lista prevăzutăla alin. (1) lit. b), 

depusă şi înregistrată. 

7. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului adjudecat prin licitaţie/negociere are loc în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei, respectiv a negocierii şi se face la sediul organizatorului. 

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat adjudecat în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, 

stabilit prin caietul de sarcini, din vina operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea 

adjudecării pentru lemnul fasonat respectiv şi pierderea garanţiei de contractare aferente. 

Adjudecatarii lemnului fasonat nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma 

licitaţiilor/negocierilor. 

Orice obiecţiuni privind încadrarea în sortimentația industrial, caracteristicile dimensionale şi cantitatea lemnului fasonat 

contractat încetează prin semnarea contractului de vanzare – cumparare lemn fasonat. 

8. Operatorii economici care contractează lemn fasonat şi care ulterior reziliază contractele din motive nejustificate, pierd 

garanţia de contractare aferentă precum şi dreptul de participare la licitaţie/negociere pentru o perioadă de 3 luni de la data 
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rezilierii. 

Vânzătorul poate rezilia unilateral contractul în următoarele cazuri: 

a) Cumpărătorul nu a achitat ratele de lemn fasonat prevazute in Anexa nr. 1 la contract in maxim 5 zile 

calendaristice de la data prevazuta in esalonare; în acest caz cumpărătorul pierde garanţia de contractare aferentă contractului; 

b) Neinceperea transportului de lemn fasonat în termen de 10 zile lucrătoare de la data achitării fiecărei rate 

scadente; în acest caz cumpărătorul pierde garanţia de contractare aferentă contractului şi se obligă la plata despăgubirilor 

privind degradarea/deprecierea lemnului fasonat neridicat, dacă este cazul. 

c) Neridicarea volumului de lemn fasonat achitat in termenul specificat in graficul de esalonare; in acest caz 

cumparatorul pierde garantia de contractare. Dupa recuperarea eventualelor prejudicii/penalitati suferite de vanzator, 

contravaloarea lemnului fasonat neridicate se va restitui cumparatorului.  

            Daca suma reprezenatand garantia de contractare nu acopera eventualele daune determinate de neplata facturilor in 

termen, neridicarea lemnului fasonat in termen sau alte daune provocate vanzatorului, cumparatorul este obligat sa plateasca 

aceste daune in cuantumul dovedit. 

În contractul de vânzare, lemnul fasonat adjudecat se explicitează cantitativ şi valoric şi se facturează corespunzător, în 

funcţie de modul de valorificare, astfel: 

a) în cazul loturilor şi pieselor de lemn fasonat din sortimente de lemn rotund şi despicat de lucru, facturarea se realizează 

prin înscrierea volumului net al lotului/piesei de lemn fasonat şi a valorii aferente lotului/piesei, fără TVA şi prin înscrierea 

volumului cojii acestora şi a valorii aferente pentru fiecare lot/piesă, fără TVA; în factură, pentru fiecare lot/piesă se înscrie şi 

volumul brut rezultat din însumarea volumului net şi a volumului cojii aferente volumului net; 

b) în cazul lemnului de foc, facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut al acestuia şi a valorii aferente lotului, 

fără TVA. 

Valoarea unitară a cojii se determină prin multiplicarea preţului de pornire la licitaţie/negociere pentru coaja cu factorul 

rezultat din raportul dintre preţul de adjudecare şi preţul de pornire la licitaţie a volumului de lemn fasonat. 

     9. Acte normative aplicabile: Legea 46/2008 Codul Silvic cu modificările şi completările ulterioare; HG 715/2017 pentru 

aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică; HG 470/2014 privind 

aprobarea Normelor referitoare la provenienţă, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase la regimul spaţiilor de 

depozitare a materialelor lemnoase şi a instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a 

Regulamentului UE nr. 995/2010; Normele tehnice nr. 4 pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării; OM 

1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al 

materialului lemnos cu completările şi modificările ulterioare; OM 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalităţi de transmitere a 

informaţiilor standardizate; OM 1158/2016 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentul siturilor Natura 2000 

ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa; Regulamentul UE nr. 995/2010; Legea 171/2010 privind stabilirea şi 

sancţionarea contravenţiilor silvice; OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului; Codul civil, Codul Comercial şi alte 

reglementări în vigoare. 

10. Formularea, înregistrarea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire la: 

Preselecţie: 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 depune la sediul organizatorului, în termen de 

maximum 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului preselecţiei. În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi 

nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător până în următoarea zi lucrătoare. 

Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei 

sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se afişează până la sfârşitul programului de lucru din ziua 

lucrătoare 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. 

Licitaţie/negociere: Contestaţiile se înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în ziua licitaţiei, iar organizatorul are 

obligaţia de a le soluţiona şi de a transmite modul de soluţionare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

12. Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi :  

- Anexa 1 – Lista loturilor oferite, preţurile de pornire şi garanţia de contractare aferentă ; 

- Anexa 2 – Reglementări ce trebuiesc respectate de operatorii economici la achiziţionarea lemnului fasonat 

fasonat la drum auto 

- Anexa 3 – Modelul contractului de vânzare-cumpărare a lemn fasonat 

 

   Anexa 2    

 

Reglementări ce trebuiesc respectate de operatorii economici la achiziţionarea lemnului fasonat la drum auto 

 

I.  Transportul lemnului fasonat rezultat din lotul licitat se face cu respectarea strictă a prevederilor HG 470/2014 pentru 

aprobarea Normelor referitoare la provenienţă, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase şi regimul spaţiilor de 

depozitare a materialelor lemnoase şi a instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, cu completările şi modificările ulterioare. 

II.  Se va evita deteriorarea drumului auto la încărcarea şi transportarea lemnului fasonat, respectându-se sarcina maximă 

admisă a autotrenului forestier. 

III. Nu se va amplasa lemnul fasonat sau resturile lemnoase, pe albia pâraielor, nu se va bloca drumul auto cu lemnul 

fasonat şi nu se va staţiona cu autotrenul forestier mai mult decât timpul necesar pentru încărcare. 
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IV. Nu se va efectua cojirea lemnului fasonat de  răşinoase pe suprafaţa locaţiei de încărcare şi se va curăţa aceasta 

de resturi de exploatare sau sortare. 

V.  Nu se va transporta lemnul fasonat pe timp de ploaie, pe timp de topire a zăpezilor, sau atunci când platforma 

drumului este îmbibată cu apă.Se vor respecta limitele de tonaj/viteza de pe drumurile forestiere sau cele comunale.  

VI. Titularul contractului este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi de 

prevenire a apariţiei focarelor de infestare a lemnului şi pădurilor. Se vor respecta normele NTSM la sortarea, încărcarea şi 

transportul lemnului fasonat contractat. Cumpărătorul îşi asumă întreaga răspundere privind respectarea normelor de protecţia 

muncii, protecţia mediului înconjurător, prevenirea şi stingerea incendiilor, pe întreaga perioadă a desfăşurării lucrărilor de 

sortare, încărcare şi transport a lemnului fasonat contractat. 

VII. Forţa majoră aşa cum este definită de legea română, reprezintă toate evenimentele şi/sau situaţiile care sunt 

imprevizibil de neînlăturat şi care apar după încheierea contractului, împiedicând sau întârziind, total sau parţial, îndeplinirea 

obligaţiilor contractuale. Vanzatorul va verifica pe teren cele consemnate de cumpărător şi se va întocmi un proces verbal cu 

specificarea observaţiilor şi măsurilor ce se impun. In perioada de forta majora contractul este suspendat, obligatiile anterioare 

fortei majore ramanand in continuare valabile. La data încetării forţei majore constatată de reprezentanţii vânzătorului, se va 

întocmi un proces verbal de încetare a fortei majore, se vor reeşalona la plată ratele scadente în perioada de forţă majoră şi 

următoarele pe bază de act adiţional, iar cumparatorul este obligat să plătească şi să ridice lemnul fasonat contractat conform 

reeşalonării. In cazul aparitieri unei situatii de forta majora care afecteaza disponibilitatea vanzatorului de a livra lemnul 

fasonat se va proceda similar. Partea care invoca forta majora va notifica in scris cealalta parte in termen de maxim 5 zile de la 

producerea acesteia. 

VIII. Cumparatorul trebuie sa asigure reprezentant, avand asupra sa delegatie, pentru a participa la masurarea lemnului 

fasonat, cu ocazia incarcarii acestuia in mijloacele de transport. La fiecare mijloc de transport, reprezentantul cumparatorului 

va semna pentru preluarea cantitativa a lemnului fasonat pe documentele eliberate de vanzator. Semnatura reprezentantului 

este considerata receptie definitiva, din acel moment vanzatorul fiind exonerat de orice raspundere cu privire la lemnul fasonat 

incarcat in mijlocul de transport. Dupa efectuarea receptiei la incarcarea si semnarea documentelor de insotire a lemnului 

fasonat proprietatea lemnului fasonat se transfera cumparatorului. 

IX. Cumparatorul se obliga sa respecte conditiile impuse de vanzator cu privire la utilizarea drumurilor forestiere, sa 

foloseasca la transportul lemnului fasonat numai mijloace de transport care se incadreaza in parametrii tehnici proiectati ai 

drumului forestier utilizat, sa suporte contravaloarea lucrarilor de reparatii a drumurilor forestiere in cazul deprecierilor 

provocate printr-o exploatare necorespunzatoare in procesul de transport a lemnului fasonat aferent contractului, in baza 

constatarilor si evaluarilor efectuate de vanzator 

X.  Cumpărătorul va respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare precum si cea stabilita de administratia 

Siturilor Natura 2000,  pe toată durata de la accesul în fondul forestier, încărcarea şi transportul lemnului fasonat achiziţionat. 

XI. Cumpărătorul va ridica din rampă lemnul fasonat adjudecat, după facturare şi achitarea contravalorii lotului 

conform contractului. Livrarea se va face în prezenta pădurarului titular de canton silvic pe suprafaţa căruia se află lotul 

respectiv, care va poansona lemnul fasonat cu dispozitivul dreptunghiular şi va emite avizul de însoţire în prezenta 

conducătorului mijlocului de transport al lemnului fasonat si a reprezentantului operatorului economic,  emiţând totodată şi 

codul offline sau online după caz. 

XII.  Cumpărătorul este obligat să înceapă transportul lemnului fasonat contractat în termen de maxim 10 zile de la 

data efectuării plăţilor si sa asigure ritmicitatea mijloacelor de transport pentru ridicarea lemnului fasonat conform graficului 

de esalonare  

XIII. Pentru loturile cu locaţia în Râuşor, respectiv Luncșoara, transportul lemnului fasonat va fi efectuat doar 

cu autocamionul fără remorca încărcată la ½ din gabarit. Se vor respecta limitele impuse cu privire la tonajul  

autovehiculelor care pot circula pe drumurile publice din satul Tălmăcel. Se va respecta cu stricteţe traseul aprobat 

pentru transportul lemnului fasonat. 

 

  

 

Şef ocol                                               Comp. fond forestier                                       Comp. contabilitate 

ing. Popa Valeriu                                         ing. Horja Lucian                                            ec. Stroia Mihai 

 

 


