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 1. Partizile sau grupajele de partizi oferite la sedinta de licitatie/negociere sunt 
prezentate in anexa 1.  
Partizile sau grupajele de partizi care sunt oferite la primele doua licitatii pot fi adjudecate doar 
prin licitatie.  Pentru fiecare licitatie organizata si pentru fiecare partida sau grupaje de partizi, 
tipul de licitatie se face cunoscut prin intermediul anuntului de licitatie. 
Pretul de pornire aferent fiecarei partizi sau grupaj de partizi supuse/supus la 
licitatie/negociere este aprobat de organizatorul licitatiei/negocierii, exprimat in lei/mc, volum 
brut, fara TVA si este prezentat in anexa 1. 
Locul de desfasurare al licitatiei/negocierii este la Sediul RPL OCOLUL SILVIC VALEA 
SADULUI RA , Cisnadie, strada Unirii nr.32, jud. Sibiu, la data si ora comunicate prin anuntul 
de licitatie. 
In cazul sedintei de negociere comisia de licitaţie/negociere admite participarea la negociere a 
operatorilor economici/grupurilor de operatori economici care au fost înscrişi şi au participat la 
licitaţie şi numai pentru volumul de masă lemnoasă pentru care au capacitate disponibilă de 
exploatare în conformitate cu Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră 
şi/sau numai în limita sumei băneşti rămase neutilizată din garanţia de contractare depusă 
pentru participarea la licitaţie, după caz. Nu este admis la negociere operatorul 
economic/grupul de operatori economici participant la licitaţia la care a fost oferită partida şi 
pentru care a depus o ofertă sub preţul de pornire la licitaţie. În cazul în care pentru partida 
care s-a supus adjudecării prin negociere sunt cel puţin doi ofertanţi, negocierea se transformă 
în licitaţie deschisă cu strigare. Preţul de pornire la negociere nu poate fi mai mic decât preţul 
de pornire la licitaţie stabilit pentru partida în cauză, iar negocierea se face în sens progresiv. 
 2. Grupajul de partizi se constituie atât din produse principale, produse din lucrări de 
conservare, cât şi din produse secundare, de igienă şi accidentale, se aprobă de organizatorul 
licitaţiei/negocierii şi este evidenţiat în anunţul de licitaţie/negociere. 
Preţul de pornire la licitaţie/negociere se stabileşte pe grupaj, ca medie ponderată a preţurilor 
de pornire şi volumelor partizilor componente; preţul de adjudecare a grupajului se defalcă pe 
partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere.In cadrul grupajului ordinea de 
autorizare la exploatare a partizilor este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi 
principale. Garantiile de contractare se constituie cumulat pe intregul grupaj de partizi. 
Garantiile constituite se vor restitui dupa exploatarea intregului grupaj de partizi, iar in cazul 
renuntarii de catre operatorul economic la una din partizi din grupaj, se va pierde garantia de 
contractare , dupa caz, aferente tuturor partizilor din grupajul de partizi. Produsele accidentale, 
apărute în cursul anului în suprafaţa de pădure unde este constituită o partidă contractată cu 
un operator economic/grup de operatori economici, inclusiv drumurile de TAF sau liniile de 
funicular, pot fi adjudecate prin negociere incepand cu prima sedinta de licitare/negociere in 
cazul in care volumul acestora nu este mai mare decat volumul partizii initiale. 
Partizile respective se negociaza si se contracteaza de catre operatorul economic care are 
contractata masa lemnoasa din partida pentru care s-a constituit calea de acces sau pe 
suprafata careia au aparut produsele accidentale. 
Preţul masei lemnoase se stabileşte prin negociere, dar nu va fi mai mic decât preţul pe specii 
şi pe sortimente rezultat din preţul de contractare al partizii initiale.  



În situaţia în care volumul produselor accidentale este mai mare decât volumul partizii iniţiale, 
acest volum se scoate la licitaţie, titularul partizii iniţiale având drept de preempţiune la aceeaşi 
ofertă de preţ şi în condiţii egale de vânzare. 
 3. Operatorilor economici/grupurilor de operatori economici admişi/admise să participe 
la licitaţie, care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase ce urmează 
a fi licitată, li se pune la dispoziţie documentaţia tehnică necesară, de către organizatorul 
licitatiei. În situaţia în care operatorii economici/grupurile de operatori economici admişi/admise 
să participe la licitaţie solicită să vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, 
organizatorul licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează un specialist în acest 
sens. Mijloacele de transport vor fi asigurate de operatorul economic, iar deplasarea se va 
face la data si ora  stabilita de catre specialistul desemnat. 
 4. În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării efective operatorul 
economic/grupul de operatori economici adjudecatar constată că masa lemnoasă nu 
corespunde ca volum sau/şi calitate conform prevederilor actului de punere în valoare, îl va 
înştiinţa despre aceasta, în scris, în termen de 5 zile, pe organizatorul licitaţiei. 
Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, îl obligă pe organizatorul licitaţiei la 
efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în 
prezenţa contestatarului. Termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor 
de vânzare-cumpărare a masei lemnoase se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii 
contestaţiei şi data primirii răspunsului de către contestatar; termenul primirii răspunsului este 
de 10 zile de la data depunerii contestaţiei. 
În situaţia în care conducătorul organizatorului licitaţiei concluzionează că se confirmă 
aspectele contestate va proceda la anularea adjudecării, restituirea garanţiei de contractare şi 
oferirea masei lemnoase la o nouă licitaţie sau, după caz, la remedierea în condiţiile legii a 
deficienţelor semnalate. 
 5. Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să depună, anterior datei 
preselecţiei, o cerere de înscriere la licitaţie(formular tipizat), care se înregistrează în registrul 
de corespondenţă al organizatorului licitaţiei şi la care trebuie să anexeze următoarele 
documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal 
al operatorului economic/grupului de operatori economici: 
a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici; 
b)documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul 
registrului comerţului; 
c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat 
de oficiul registrului comerţului prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30 de zile 
calendaristice înainte de data preselecţiei; 
d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului 
de operatori economici că nu are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier 
proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau faţă de proprietar; 
e) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului 
economic/grupului de operatori economici valabil şi cu anexa acestuia completată la zi; 
f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 
apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici; 
g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului 
de operatori economici privind capacitatea proprie de procesare pentru operatorii 
economici/grupurile de operatori economici care cumpără masă lemnoasă fasonata; 
h) atestarea capacităţii de industrializare a lemnului fasonat, pentru producătorii din industria 
mobilei. 
Documentele mentionate se depun direct la registratura organizatorului licitatiei. 
Comisia de preselecţie respinge participarea la licitaţie dacă solicitantul se află, cel puţin, în 
una din următoarele situaţii: 
a) nu a depus în termen documentele necesare; 
b) nu a depus toate documentele necesare; 
c) are datorii restante faţă de administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii 
administrativ-teritoriale sau faţă  de proprietar; 
d) nu are capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare şi anexei la 
acesta; 



e) se află într-una din procedurile prevăzute de Legea nr. 85/2014, conform certificatului 
constatator eliberat de oficiul registrul comerţului prin serviciul online Info Cert; 
f) nu s-a încadrat în procentul prevăzut la  art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, 
republicată, cu modificările ulterioare pentru masa lemnoasa fasonata; 
g) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 
modificările ulterioare pentru masa lemnoasa pe picior; 
h) nu are atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat, în cazul 
producătorilor din industria mobilei. 
i) a avut contracte reziliate, in ultimele 6 luni, din culpa sa, sau in alte conditii decat forta 
majora/calamitatile naturale, cu organizatorul licitatiei pentru masa lemnoasa pe 
picior/materiale lemnoase fasonate, respectiv nu a incheiat din culpa sa contracte daca si a 
adjudecat masa lemnoasa pe picior/materiale lemnoase fasonate prin licitatii sau a negociat 
masa lemnoasa pe picior / materiale lemnoase fasonate . 
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, solicitanţii admişi să participe la licitaţie, 
solicitanţii respinşi să participe la licitaţie şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la 
organizarea şi desfăşurarea preselecţiei. 
Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se înregistrează în registrul de corespondenţă al 
organizatorului licitaţiei si se afişează la sediul organizatorului licitaţiei. 
 6. Operatorul economic/grupul de operatori economici participant/participanţi la licitaţie 
trebuie să achite, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, 
RO19RNCB0229085332930002 deschis la BCR Sibiu prin instrumente bancare legale 
decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria organizatorului, o garanţie de 
contractare stabilita de organizatorul licitatiei pentru fiecare partida in parte, pentru volumul de 
masă lemnoasă pe care intenţionează să îl cumpere, precum şi un tarif de participare la 
licitaţie în valoare de 100 lei.Preturile unitar oferite ,se vor exprima doar in lei intregi si nu pot fi 
sub pretul de pornire la licitatie se depun de catre ofertanti in plicuri închise şi personalizate cu 
denumirea şi adresa ofertantului, în care se află oferta pentru partizile si/sau grupajele de 
partizi de masă lemnoasă, semnata si stampilata,  in urna amplasata in sala de desfasurare a 
licitatiei , in fata comisiei de licitatie . Anterior depunerii in urna oferta trebuie inregistrata la 
Ocolul Silvic. Ofertele care nu respecta aceste conditii vor fi anulate . 
Documentul privind constituirea garanţiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de 
licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie. Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus determină 
interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic/grupului de operatori economici. 
Garanţia de contractare se restituie obligatoriu, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, 
operatorului economic/grupului de operatori economici care nu a adjudecat masa lemnoasă 
pentru care a constituit garanţia respectiva, ea nu se poate constitui ca si garanţie pentru 
participarea la o licitaţie/negociere ulterioară. Garanţia de contractare nu se restituie 
operatorului economic/grupului de operatori economici în următoarele situaţii: 
a) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea 
garanţiei, cu acordul părţilor, se va utiliza pentru constituirea cauţiunii partizii de minimum 5% 
din valoarea contractului, sau a garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii 
masei lemnoase contractate; 
b) nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, din vina exclusivă a operatorului 
economic/grupului de operatori economici.  
Anunţul privind organizarea licitaţiei de masă lemnoasă, se publică cu cel puţin 10 zile 
lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei/negocierii. Anunţul se publică obligatoriu pe 
site-ul www.ocoalederegim.ro, administrat de Asociatia Administratorilor de Paduri din 
Romania, într-un cotidian cu acoperire naţională, şi se afişează la sediul organizatorului. 
Anunţul afişat la sediul organizatorului şi cel publicat pe site-ul organizatorului licitaţiei, pe 
lângă datele din anunţul publicat în presă, vor mai cuprinde: 
a) lista partizilor care se licitează, precum si garantiile de contractare aferente; 
b) preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida / grupaj de partizi, exprimat în lei/mc volum 
brut, fără TVA si treapta de licitare in valoare de 5% din pretul de pornire rotunjita in lei intregi.  
 7. Deschiderea sedintei de licitatie se face de catre presedintele comisiei,la locul, data 
si ora comunicate prin anuntul de licitatie, se prezinta componenta comisiei, membrii prezenti, 



tipul de licitatie, modul de desfasurare a licitatiei, numarul minim de cvorum si toate informatiile 
necesare desfasurarii licitatiei.  
Licitatia publica mixta se organizeaza si se desfasoara astfel : 
 
 

a) etapa I : prezentarea ofertelor in lei intregi scrise in plic inchis : comisia de licitatie 
deschide plicurile depuse de ofertanti , in prezenta participantilor , face publice 
ofertele , inregistreaza in fisa de desfasurare a licitatiei preturile oferite pentru fiecare 
partida /lot/piesa si intocmeste lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care se supun 
licitatiei cu strigare; fişe care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie 
partizile/loturile/piesele pentru care nu s-a facut nicio oferta si cele pentru care s-a 
facut o singura oferta nu pot face obiectul etapei a II a si nu pot fi adjudecate la 
respectiva licitatie . 

b) etapa a II a : licitatie cu strigare , pentru fiecare partida/lot/piesa, pornindu-se de la 
pretul cel mai mare oferit in plic inchis, numai cu participarea operatorilor 
economici/grupurilor de operatori economici care au făcut oferte la repectiva 
partida/lot/piesa , pretul neputand fi mai mic decat pretul de pornire aprobat . 

Este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă sau grupaj de partizi, operatorul economic 
sau grupul de operatori economici, care a oferit preţul cel mai mare după 3 strigări succesive 
ale preşedintelui comisiei de licitaţie, la etapa a II a a licitatiei .  
Partizile rămase neadjudecate după două licitaţii se supun negocierii, la data stabilita de 
organizatorul licitatiei, asa cum este prevazut in anuntul de licitatie. 
În cazul in care ofertele depuse sunt sub pretul de pornire la licitatie, licitatia se va relua. 
În cazul în care adjudecatarul depăşeşte volumul de masă lemnoasă disponibil pentru 
exploatare conform Certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră şi/sau 
depăşeşte cuantumul garanţiei de contractare depuse pentru licitaţia în cauză, ofertele se vor 
considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia, depusă şi înregistrată în 
fişa de desfăşurare a licitaţiei. 
 8. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin 
licitaţie/negociere are loc în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data licitaţiei, 
respectiv a negocierii. Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate 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 masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente. 
Adjudecatarii masei lemnoase nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare 
încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor. 
La contractare se va prezenta de catre operatorul economic atestatul de exploatare in original 
cu anexa pentru a fi completat cu volumul contractat. 
 9. Operatorii economici care contracteaza masa lemnoasa si care ulterior reziliaza 
contractele din motive nejustificate, pierd garanţia de contractare sau cautiunea aferenta,dupa 
caz, precum şi dreptul de participare la licitaţie/negociere pentru partida al cărei contract de 
vânzare-cumpărare a făcut obiectul rezilierii. 
Operatorii economici care au datorii restante la administratorul fondului forestier proprietate 
publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau faţă de proprietar nu vor participa la 
licitatie/negociere. 
 10. Prezentul caiet de sarcini cuprinde si : 
-Anexa 1 –Lista partizilor oferite, preturile de pornire , treapta si garantia de contractare 
aferenta; 
- Anexa 2 – Cerere de inscriere pentru participare la licitatie 
- Anexa 3 –Fisele tehnico –economice aferente fiecarei partizi 
- Anexa 4 –Actele de punere in valoare aferente fiecarei partizi 
-Anexa  5 –Reglementari ce trebuiesc respectate de operatorii economici la exploatarea masei 
lemnoase din partizile oferite la licitatie 
- Anexa 6 –Modelul contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe picior 

 
Sef ocol 

 
Ing. Cimpoca Ioan 



Anexa 3 

 

                    PARTIDA  611 Juvart 

- volumul arborelui mediu  mc : 0.21    

- distanta medie de colectare este de: 1600 m. 

- utilaje necesare pentru scos apropiat : Taf +Atelaje 

- perioada maxima de exploatare este de  4  luni 

- pretul minim de adjudecare este  60   RON/mc 

- Volum brut 265 mc, d.c 30 rasinoase, 221 fag, 9 D.T, 5 D.M  

- schita parchetului   

 

                       

 

 

                         

 


	Coperta caiet sarcini.pdf
	caiet sarcini.pdf
	anexa 3.pdf

