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DIRECȚIA SILVICĂ MARAMUREȘ
ANUL DE PRODUCȚIE: 2017
FELUL LICITAȚIEI: licitația publică pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

Capitolul 1. Date privind organizatorul licitației
Cod fiscal:
Nr. O.R.C.:
Adresa sediului:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Cont bancar:
Banca:

1590120
J40/450/1991
BAIA MARE, str. 22 Decembrie, nr. 36, jud. Maramureș
40-262-211963
40-262-211794
office@baiamare.rosilva.ro / dsmaramures@marasilva.ro
www.rosilva.ro / www.marasilva.ro
RO51BRDE250SV06747052500
BRD BAIA MARE

Capitolul 2. Date privind organizarea ședinței de licitație
Data ședinței de licitație:
10.04.2017
Ora ședinței de licitație:
10:00
Data și ora - limită pentru depunerea
documentației de înscriere la licitație:
04.04.2017, ORA 16:30
Data și ora de desfășurare a ședinței de
preselecție:
05.04.2017, ORA 10:00
Locul ședinței de licitație:
sala de ședinte din sediul Direcției Silvice
Maramureș, str. 22 Decembrie, nr. 36, Loc. Baia
Mare, jud. Maramureș
Tipul de licitație:
PUBLICĂ CU STRIGARE
Capitolul 3. Informații generale
Art. 1. Licitaţia se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
684/02.09.2016 (denumit în continuare Regulament).
Art. 2. În afara actului normativ precizat la Art. 1, este obligatorie respectarea de către părțile
contractante a tuturor celorlalte reglementări legale referitoare la valorificarea şi recoltarea
masei lemnoase, precum și a altor prevederi legale menţionate în Anexa nr. 1 a prezentului
caiet de sarcini care este partea integrantă a acestuia.
Art. 3. Contractele încheiate în urma licitațiilor/negocierilor, în baza prezentului caiet de
sarcini se supun modificărilor care vor interveni în privința cadrului legislativ. În cazul în care
aceste modificări vor face ca prevederile contractelor să devină incompatibile cu noul context
legislativ, contractele respective vor fi reziliate.
Art. 4. Definirea termenilor utilizați:
a) accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu
mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe reţeaua din aval şi pe
întreg parcursul drumului până la staţia finală (parchet);
b) act de punere în valoare, denumit în continuare APV, - documentul tehnico-economic
care conţine rezultatele evaluării cantitative şi calitative a volumului de lemn destinat
exploatării;
c) act adițional - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi,
încheiat între direcţia silvică în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior şi un
operator economic în calitate de cumpărător care modifică parțial prevederi ale
contractului încheiat inițial;
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d) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe
e)

f)

g)

h)
i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

o piaţă, cu respectarea prevederilor legale privind ajutorul de stat;
autorizarea la exploatare şi predarea parchetului - ansamblul de activități cu caracter
tehnic prin care se predă suprafața parchetului cu scopul pregătirii activității de
exploatare a masei lemnoase respectiv amenajarea drumurilor de scos apropiat,
amenajarea platformei primare, protecția zonelor cu semintiș, doborârea arborilor
periculoși și alte amenajări prin care se respectă reglementările specifice în vigoare și
cerințele din standardul de certificare a pădurilor (elaborat/acreditat de un organism de
certificare cu recunoaștere internațională); dovada autorizării la exploatare a
parchetului o constituie autorizația de exploatare; dovada predării la exploatare a
parchetului o constituie procesul verbal de predare-primire a parchetului;
cauțiunea – suma depusă într-un cont bancar aflat la dispoziția vânzătorului, în scopul
asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele
prejudicii de natura celor prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul
Silvic, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina
titularului autorizaţiei de exploatare;
contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
între direcţia silvică în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior şi un operator
economic în calitate de cumpărător;
cumpărător – adjudecatarul masei lemnoase pe picior, cu care se va încheia contractul
de vânzare-cumpărare a masei lemnoase;
datorie restantă – acea datorie care este în afara scadenței contractuale, respectiv
înscrisă în factura fiscală emisă de unitatea/subunitatea R.N.P. – Romsilva, precum și
de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităților
administrativ teritoriale, indiferent de activitatea la care s-a înregistrat aceasta;
direcţie silvică – unitate teritorială de administraţie silvică din structura R.N.P. –
Romsilva;
evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică şi organizatorică
prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ şi valoric produsele
lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea
actului de punere în valoare;
eşalonarea tăierilor – programarea intervalelor de timp, pe perioada valabilității
contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile
contractate;
exploatarea masei lemnoase – ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi economic
care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obţinută din păduri,
prin aplicarea de tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care
reglementează regimul silvic;
forţa majoră – un eveniment exterior, imprevizibil şi de neînlăturat cum ar fi: stare de
război, cutremure, inundaţii, „factum principis” şi orice asemenea acte prevăzute de
lege şi care sunt de natură a pune una din părţi în imposibilitatea îndeplinirii
obligaţiilor asumate. Prin „factum principis” se înţelege acel act al autorităţii
competente (intervenit după incheierea contractului) care, prin promulgarea unei legi
sau a altui act normativ, pune una din părţi în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor
asumate;
garanția de bună execuție - garanția constituită într-un cont bancar aflat la dispoziția
vânzătorului în scopul asigurării vânzătorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi
în perioada convenită a contractului;
garanţia de contractare - garanţia care se constituie de către ofertant în scopul de a
proteja organizatorul licitaţiei/negocierii faţă de riscul unui eventual comportament
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necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea
contractului de vânzare-cumpărare;
q) gradul de accesibilitate - distanţa determinată prin măsurători pe teren, pe traseul
instalaţiilor de scos-apropiat existente sau a celor proiectate, dintre centrul suprafeţei
parchetului şi cea mai apropiată cale de transport cu caracter permanent - rutier,
feroviar sau punctul naval de încărcare;
r) grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căruia un
alt operator economic autorizat, persoană fizică sau juridică, poate exercita, direct sau
indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă asupra
altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub
influenţa dominantă a unui alt subiect de drept;
s) grupajul de partizi - două sau mai multe partizi grupate în funcţie de: bazinet,
necesităţi legate de conducerea arboretelor, instalaţii de scos-apropiat, calea de
transport cu caracter permanent care le deserveşte şi care se pot exploata de un singur
operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor
este: accidentale, igienă, secundare, conservare şi principale; autorizarea unui nou
parchet în această succesiune se poate realiza numai după reprimirea partizilor deja
autorizate;
t) luna – lună calendaristică;
u) masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului/trunchiului, crăcilor şi cojii)
al arborilor inclusi în actele de punere în valoare;
v) ocol silvic – subunitate de administraţie silvică din structura direcțiilor silvice din
cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva;
w) operator economic – orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de
exploatare forestieră; administratorii de fond forestier proprietate publică care
desfăşoară activitate economică sunt consideraţi operatori economici în sensul
prezentei definiţii; termenul include şi întreprinderile individuale autorizate,
înregistrate la oficiul registrului comerţului;
x) organizatorul licitaţiei/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate
publică a statului şi/sau structurile din subordinea acestora, precum şi
proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţilor
administrativ- teritoriale;
y) participant la licitaţie – operator economic/grup de operatori economici persoane
juridice care îndeplinesc toate condiţiile de participare şi sunt prezente la licitaţie;
z) parchet – suprafata de pe care se recoltează masa lemnoasă în condițiile legii, inclusiv
suprafețele afectate de produse accidentale de pe care se recoltează masa lemnoasă în
condițiile legii;
aa) partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ conform
metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn, în vigoare la data
estimării şi care are acelaşi număr de identificare şi denumire cu cele al APV-ului;
bb) postaţă – parte din parchet stabilită şi delimitată pe teren, în conformitate cu
eşalonarea din anexa la contractul dintre părţi;
cc) prejudiciu – vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare sau a
seminţişului utilizabil;
dd) preţul de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire, preţul
stabilit de organizatorul licitaţiei/negocierii, pornind de la preţul de APV, în
conformitate cu competenţele stabilite prin actele normative, pornind de la preţul de
APV, având în vedere provenienţa, volumul arborelui mediu al speciei principale,
exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA. Preţul de pornire la licitaţie/negociere
pentru grupajele de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale
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partizilor componente, ponderate cu volumele; preţul de adjudecare a grupajului se
defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere;
ee) preţul de referinţă - preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se
recoltează din fond forestier proprietate publică, stabilit anual cel târziu până la data
de 30 septembrie a anului anterior anului de producţie. Acesta este un preţ, stabilit în
condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate,
de sortiment, natura de produs şi se utilizează pentru calculul preţului APV. Preţul de
referinţă se aprobă, pentru fiecare an de producţie, prin decizia conducătorului
administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, la nivel judeţean,
regional sau naţional sau de proprietar pentru masa lemnoasă provenită din fondul
forestier proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, preţ ce poate fi
revizuit o singură dată în cursul unui an;
ff) preţul de APV - preţul mediu al masei lemnoase cuprinse într-un APV, exprimat în
lei/mc, rezultat ca medie a preţurilor de referinţă prevăzute la lit. ee), aferente
sortimentelor dimensionale, lemnului de foc şi cojii, ponderate cu cantităţile acestora.
Acest preţ se calculează având la bază valorile preţului de referinţă prevăzut la lit. ee);
gg) preţul contractului – preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor
asumate prin contract;
hh) procesare - prelucrarea primară a sortimentelor industriale de materiale lemnoase
fasonate;
ii) recepţia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în
prezenţa vânzătorului, verifică prevederile actului de punere în valoare;
jj) reprimirea parchetului – acţiunea de verificare, evaluare şi consemnare a stării
vegetaţiei forestiere şi a solului din suprafaţa parchetului la terminarea exploatării
masei lemnoase, efectuată în scopul preluării supafeţei parchetului în gestiunea
exclusivă a administratorului legal;
kk) tariful de participare la licitație - tariful 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 pe picior;
ll) vânzător - deţinătorul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care
realizează operaţiunea de vânzare a masei lemnoase recoltată din acest fond, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare;
mm) volum brut - volumul masei lemnoase pe picior sau volumul materialelor lemnoase
fasonate, inclusiv coaja acestora;
nn) zi – zi calendaristică;
Capitolul 4. Reguli privind organizarea și desfășurarea licitației
4.1. Anunțarea licitației
Art. 5. Anunţul privind organizarea licitaţiei/negocierii de vânzare de masă lemnoasă pe
picior din fondul forestier proprietate publică a statului a fost publicat pe site-ul www.
rosilva.ro și www.marasilva.ro și afișat la sediul Direcției Silvice Maramureș în data
28.03.2017.
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4.2. Documentația de participare
Art. 6. Caietul de sarcini al licitației de vânzare a masei lemnoase pe picior se poate procura,
la cerere, de la sediul organizatorului, în perioada cuprinsă între data publicării anunțului
privind organizarea licitației/negocierii și data limită stabilită pentru depunerea documentației
în vederea preselecției operatorilor economici care solicită înscrierea la licitație/negociere.
4.3. Participanții la licitație/negociere
Art. 7. Au dreptul să participe la licitație/negociere pentru cumpărarea masei lemnoase pe
picior atât operatori economici/grupuri de operatori economici români atestați pentru
activitatea de exploatare forestieră precum și operatori economici/grupuri de operatori
economici străini, înregistrați într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare
pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deținut de aceștia sau a altui document similar,
emis de autoritatea competentă din acel stat și recunoscut/echivalat în condiţiile legii, de
autoritatea de resort din România. 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.
4.4. Înscrierea la licitație/negociere
Art. 8. - (1) Pentru admiterea la licitație/negociere a operatorilor economici/grupurilor de
operatori economici, preselecția acestora se organizează în data de 05.04.2017.
(2) Comisia de preselecţie a fost numită prin Decizia Directorului Direcției Silvice
Maramureș cu nr. 37D/06.02.2017 și îşi va desfăşura activitatea în condiţiile în care sunt
prezente două treimi din numărul membrilor.
(3) Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
(4) Pentru participare la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la
data 04.04.2017 și ora 16,30, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de
corespondenţă al organizatorului şi la care va anexa 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 informații 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
față de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităților
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, precum și cazierul tehnic de exploatare completat
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; aceste documente 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) din Regulament; acest document se va prezenta în original;
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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 din Regulament; acest document se prezintă în original;
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;
(5) Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (4) se vor depune la organizatorul licitaţiei prin
una dintre următoarele modalităţi:
a) direct la registratură, pe hârtie;
b) prin poştă/curier, pe hârtie;
4.5. Preselecția operatorilor economici/grupurilor de operatori economici
Art. 9. - (1) Comisia de preselecție va analiza documentațiile depuse de către solicitanți și va
hotărî admiterea/respingerea participării acestora la licitație/negociere, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Comisia respinge participarea la licitație/negociere a solicitantului care se află cel puțin în
una dintre următoarele situații:
a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) până la data și ora stabilite în
caietul de sarcini și anunţul de licitație, 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 față de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităților
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;
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;
e) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
cu modificările ulterioare, republicată;
f) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni, din culpa sa sau în alte condiţii decât forţa
majoră/calamităţile naturale, cu organizatorul licitației (administratorii fondului forestier
proprietate publică a statului și/sau structurile din subordinea acestora) 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;
g) a acumulat 25 puncte de penalizare ca urmare a sancțiunilor contravenționale/infracțiuni
definitive aplicate operatorului economic/grupului de operatori economici și/sau unui
angajat/administrator/asociat/acţionar al acestuia în conformitate cu prevederile Legii nr.
171/2010 cu modificările și completările ulterioare.
Metodologia privind identificarea operatorilor economici/grupurilor de operatori
economici care au interdicția de a participa la licitațiile/negocierile de masă
lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică
pentru o perioadă de 6 luni ca urmare a acumulării a 25 puncte de penalizare se prezintă în
Anexa nr. 2 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.
(3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.
Art. 10. - (1) La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces-verbal în care se
consemnează: data și locul desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți,
solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație/negociere, solicitanții admiși si
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volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care aceștia îl mai pot recolta la data
preselecției, conform datelor înregistrate în documentele prevazute la art. 8, alin. (4), lit. d) si
g), solicitanții respinși și motivul respingerii lor, observații cu privire la organizarea și
desfășurarea preselecției și la ora afișării preselectiei.
(2) Procesul-verbal al comisiei de preselecție se va afișa la sediul organizatorului licitației și
se va comunica tuturor operatorilor economici care s-au înscris la licitatie, în timp util, prin
unul din mijloacele: fax, poștă, poștă electronică.
4.6. Vizionarea masei lemnoase pe teren
Art. 11. - (1) Operatorilor economici interesati, care solicită informații privitoare la volumul și
calitatea masei lemnoase ce urmează a fi licitată/negociată, li se pune la dispoziție, la sediul
ocolului silvic la care se află documentația necesară.
(2) În situația în care operatorii economici interesati să participe la licitație solicită să
vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, va adresa o cerere în acest sens
organizatorului licitației/negocierii iar acesta va asigura condițiile pentru vizionare și va
desemna un specialist în acest sens, pe baza unei planificari.
4.7. Garanția de contractare, garanția de bună execuție, cauțiunea și tariful de
participare la ședința de licitație/negociere
Art. 12. - (1) Operatorul economic participant la licitație/negociere trebuie să faca dovada
achitării, anterior începerii ședinței de licitație, în conturile: RO51 BRDE 250S V067 4705
2500, deschis la BRD BAIA MARE; RO19 RNCB 0182 0120 2693 0001, deschis la BCR
BAIA MARE; RO96 RZBR 0000 0600 0266 5971, deschis la RAIFFESEN BAIA MARE;
RO45 BTRL RONC RT02 6885 2001, deschis la BT, prin instrumente bancare legale
decontabile până la începerea licitației sau în numerar la casieria organizatorului, a:
a) garanției de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitație, pentru
volumul de masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere;
b) tarifului de participare la licitație în sumă de 100,00 lei.
(2) Documentele privind dovada achitarii garanției de contractare prevăzute la alin. (1) și a
tarifului de participare se depun la secretariatul comisiei de licitație cu minim 2 ore înaintea
începerii ședinței de licitație respectiv data de 10.04.2017, ora 10:00 .
(3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la
licitație a operatorului economic/grupului de operatori economici.
(4) Garanţia de contractare pentru masa lemnoasă adjudecată se va 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 va restitui operatorului economic, la
cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
(5) Garanția de contractare prevazută la alin. (4), nerestituită, poate constitui garanție pentru
participarea la o licitație/negociere ulterioară, organizată în condițiile prezentului regulament,
numai cu acordul scris al operatorului economic.
(6) Garanţia de contractare reţinută în condiţiile alin. (4) nu se va restitui 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
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constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase
contractate.
(7) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (6) lit. a) şi b) se face venit
al organizatorului licitației.
Art. 13. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 3% din valoarea
contractului se va constitui până la data încheierii contractului inclusiv, într-un cont bancar
aflat la dispoziția vânzătorului, după cum urmează: prin numerar/virament bancar și /sau din
garanția de contractare, prin reîntregirea sumei. Garanția de bună execuție aferentă unei
partizi, neutilizată, se restituie la momentul stingerii tuturor obligațiilor contractuale pentru
respectiva partidă. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie
vânzătorul are obligaţia de a notifica cumpărătorul, precizând obligaţiile care nu au fost
respectate.
Art. 14. (1) Cumpărătorul va depune la ocolul silvic, anticipat emiterii autorizaţiei de
exploatare, o cauţiune de 5% din valoarea masei lemnoase aferente partizii autorizate în
scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele
prejudicii de natura celor prevăzute la art. 65 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic,
inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizaţiei
de exploatare.
Cuantumul cauţiunii, prevăzută de Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, se depune într-un cont
aflat la dispoziția vânzătorului.
(2) Dacă pe parcursul derulării contractului se folosesc sume din cauţiune, în condiţiile legii,
cumpărătorul este obligat să reconstituie cauţiunea la nivelul iniţial, în termen de 5 zile
calendaristice.
(3) Vânzătorul are dreptul de a emite pretenţii asupra cauţiunii şi pentru contravaloarea
lucrărilor de curăţire a parchetului de resturi de exploatare, neexecutate de cumpărător în
cadrul termenelor stabilite pentru reprimirea parchetului, pentru refacerea drumurilor auto
forestiere şi a lucrărilor de artă ale acestora degradate din vina cumpărătorului, pentru
receparea puieţilor prejudiciaţi, consolidări, nivelări, precum şi pentru contravaloarea
seminţişului/puieţilor prejudiciat/prejudiciaţi peste limitele admise, stabilită conform
prevederilor legale în vigoare.
(4) Restituirea sumelor aferente cauţiunii se face după aprobarea procesului verbal de
reprimire a parchetului și lichidarea obligațiilor financiare determinate de obiectul cauţiunii.
4.8. Desfășurarea ședinței de licitație
Art. 15. - (1) Licitația se desfășoară la sediul D.S. Maramureș (sala de ședințe), din loc. Baia
Mare, str. 22 Decembrie, nr. 36, jud. Maramureș, în data de 10.04.2017, la ora 10,00.
(2) Licitația se desfășoară cu participarea comisiei de licitație/negociere și a reprezentanților
oficiali ai ofertanților în aceeași sală.
Art. 16. - (1) Comisia de licitație/negociere a fost numită prin Decizia Directorului Direcției
Silvice Maramureș cu nr. 49D/14.02.2017 și își poate desfășura activitatea cu un cvorum de
două treimi din numărul membrilor.
(3) Hotărârile comisiei de licitație/negociere se iau cu votul majoritatii simple a membrilor
prezenți.
Art. 17. - (1) Pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi a fost stabilit în lei/mc
volum brut, fără TVA, la nivelul valorii de 5% din prețul de pornire la licitație, rotunjit la lei,
în plus.
(2) 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 alin. (1).
(3) Prețul de pornire pentru partizile ce se scot la licitație au fost aprobate de către Consiliile
Locale al Unităților Administrativ - Teritoriale pe raza cărora se află aceste partizi, conform
art.20, alin.5, si art.4, alin.1, lit. b) din H.G. 617/2016 și pentru alți deținători de fond
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forestier, cu contracte de administrare sau de prestări servicii silvice, cu acordul scris al
acestora, analizate și aprobate de Comitetul director al Direcției Silvice Maramureș prin
Hotărârea nr. 10/28.03.2017.
Modul de desfășurare a licitației, în funcție de tipul de licitației aprobat de Comitetul director
al organizatorului licitației este descris în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de sarcini care este
parte integrantă a acestuia.
Art. 18. (1) După licitație se va întocmi 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,
ofertanții pentru fiecare partidă/grupaj de partizi, reprezentanții oficiali ai acestora, termenul
de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observații cu privire la organizarea și
desfășurarea licitației.
(2) Fișele de desfășurare a licitației, semnate de ofertanți, devin anexă la procesul-verbal al
licitației.
4.9. Desfășurarea ședinței de negociere
Art. 19. - (1) Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două
licitaţii se supune / nu se supune negocierii, organizată în data de ______-_______, cu
respectarea condiţiilor de preselecţie.
(2) Negocierea va avea loc imediat după încheierea ședinței de licitație.
(3) Negocierea se 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.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), partida constituită din produse accidentale doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă sau atacuri ale factorilor biotici, rămasă neadjudecată după
o licitaţie, se poate supune negocierii; negocierea se poate face numai dacă a existat o ofertă.
(5) La negociere pot participa numai operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de
preselecţie.
(6) Admiterea la negociere se face pentru capacitatea de exploatare disponibilă în
conformitate cu înregistrările din Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare
forestieră, din anexa la acesta şi din declaraţia pe propria răspundere prevăzută la Art. 8 alin.
(4) lit. d) şi g) şi/sau numai în limita sumei băneşti rămase neutilizată din garanţia de
contractare depusă pentru participarea la licitaţie, după caz.
(7) În cazul în care pentru partida/grupajul de partizi care s-a supus negocierii sunt cel puţin
doi ofertanţi care fac oferte egale, negocierea se transformă în licitaţie deschisă cu strigare,
pornind de la preţul oferit.
(8) În urma desfăşurării şedinţei de negociere, se va întocmi un proces-verbal de negociere.
Art. 20. – Masa lemnoasă provenită din produsele accidentale – doborâturi și rupturi de vânt
și zăpadă sau afectări datorate factorilor biotici, constituite în partizi, apărute în cursul anului
pe suprafaţa parchetului unei partizi contractate cu un operator economic se poate contracta
potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 617/2016.
4.10. Contestații
Art. 21. - (1) 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.
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(2)
Conducătorul organizatorului va soluţiona contestaţia prin decizie motivată, în ziua
depunerii contestaţiei sau în ziua următoare depunerii; decizia se afişează până la ora 16,30 la
sediul organizatorului şi se comunică contestatarului.
(3)
În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost
întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la
licitaţie/negociere.
Art. 22. - (1) Contestaţiile privind modul de organizare și desfășurare a licitatiilor se
înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în termen de 24 de ore de la licitaţie.
Art. 23. - (1) În cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul
economic adjudecatar constată că masa lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate cu
prevederile actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în scris, pe
organizatorul licitaţiei în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea
procesului-verbal de licitaţie; la contestaţie va anexa documentaţia de verificare, întocmită
conform normelor tehnice silvice în vigoare, însuşită de persoana de specialitate din cadrul
operatorului economic.
(2) Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situaţia prevăzută la alin. (1),
obligă pe organizatorul licitaţiei la efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu
normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), 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 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei.
(4) În situaţia în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele
contestate, acesta anulează adjudecarea şi restituie garanţia de contractare.
Art. 24. - (1) Operatorii economici participanţi la negociere care consideră că nu au fost
respectate prevederile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 617/2016 și ale prezentului caiet
de sarcini privind desfăşurarea negocierii pentru anumite partizi/grupaje de partizi pot face
contestaţie.
(2) Contestaţia se va formula în scris şi se va depune la sediul Direcției Silvice Maramureș în
data de 11.04.2017.
(3) Conducătorul organizatorului negocierii va soluționa contestaţia în termen de 5 zile
lucrătoare de la data desfăşurării negocierii, iar soluţia va fi comunicată contestatarului, în
scris.
(4) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul
dispune anularea negocierii pentru partida/grupajul de partizi respectivă/respectiv şi ia măsuri
pentru organizarea unei noi negocieri.
4.11. Încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată
Art. 25. - (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin
licitaţie/negociere are loc la sediul vânzătorului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la
data finalizării licitaţiei, respectiv a negocierii, adică până la data de 25.04.2017.
(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin prezentul caietul de sarcini, din culpa exclusivă a
operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea
adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferente . În
cazul neîncheieri contractelor, în termenul legal stabilit prin prezentul caiet de sarcini, pentru
partizile adjudecate, operatorul economic adjudecatar va fi notificat în scris cu privire la
anularea adjudecării, i se va reține garanția de contractare și faptul că nu va mai fi primit la
licitații timp de 6 luni de la data notificării, în conformitate cu prevederile Art. 22, lit. h) din
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Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
617/2016.
(3) Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate și/sau
neîncheierea contractelor în termenul legal stabilit, în alte condiţii decât forţa
majoră/calamităţile naturale, atrage după sine pierderea garanţiei de contractare/garanţiei de
bună execuţie, precum şi a dreptului de participare la licitaţii/negocieri desfășurate de
organizator, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii. Prin organizator se înțelege orice
unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în conformitate cu Art. 1, lit. l) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
617/2016.
În situația rezilierii contractului din vina operatorului economic se va transmite o
notificare scrisă către operatorul economic, cu prezentarea obligațiilor încălcate și care
determină rezilierea care va fi transmisă cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului.
(4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase în termenul stabilit prin
caietul de sarcini din culpa exclusivă a organizatorului atrage aplicarea măsurilor legale
referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat și la restituirea garanției de
contractare depuse.
(5) În cazul contractelor de vânzare –cumpărare a masei lemnoase pe picior încheiate în
termenul stabilit de prezentul caiet de sarcini pentru partizi care provin de la ocoale silvice la
care sunt în desfășurare lucrări de amenajare a pădurilor dar nu a fost organizată Conferința a
II a de amenajare, autorizarea spre exploatare a respectivelor partizi ce va face numai după
ședința de preavizare a soluțiilor tehnice – Conferința a II a de amenajare și numai pentru
arboretele din planurile decenale stabilite de aceasta. Dacă în urma ședinței de preavizare a
soluțiilor tehnice – Conferința a II a de amenajare se modifică soluțiile tehnice de amenajare
pentru arboretele în care au fost constituite partizi, oferite la prezenta licitație/negociere,
adjudecate și contractate, care determină modificarea actelor de punere în valoare aferente
acestora, respectivele contracte de vânzare –cumpărare a masei lemnoase pe picior se
consideră reziliate de drept, fără reținerea garanției de contractare.
(6) Nu se poate cesiona dreptul asupra masei lemnoase care face obiectul contractelor
încheiate şi nici obligaţia privind efectuarea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase
asumată de cumpărător prin participarea la licitaţia/negocierea în urma căreia s-a adjudecat
masa lemnoasă care face obiectul respectivelor contracte.
(7) În contractul de vânzare-cumpărare, masa lemnoasă adjudecată se explicitează cantitativ şi
valoric şi se facturează corespunzător, în funcţie de modul de valorificare.
(8) În cazul masei lemnoase pe picior facturarea se realizează prin înscrierea:
a) volumului net al lemnului de lucru/valoarea lemnului de lucru,
b) volumului brut al lemnului de foc/valoarea lemnului de foc;
c) volumului cojii lemnului de lucru/valoarea cojii lemnului de lucru.
Capitolul 5. Regulile silvice privind autorizarea, predarea spre exploatare, exploatarea
masei lemnoase, controlul respectării regulilor silvice de exploatare, curățarea și
reprimirea parchetelor sunt cuprinse în Anexa nr. 4 a prezentului caiet de sarcini care este
parte integrantă a acestuia.
Capitolul 6. Organizarea activității în parchet:
Art. 26. Operatorii economici care exploatează masa lemnoasă au obligaţia:
a) să respecte tehnologia de exploatare aprobată de ocol;
b) să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată
de ocol;
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c) să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor
ce se execută;
d) orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina
cumpărătorului.
Capitolul 7. Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie
respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificat
sunt cuprinse în Anexa nr. 5 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

Capitolul 8. Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea
incendiilor și protecţia mediului sunt cuprinse în Anexa nr. 6 a prezentului caiet de sarcini
care este parte integrantă a acestuia.
Capitolul 9. Lista partizilor/grupajelor de partizi care fac obiectul licitației este cuprinsă
în Anexa nr. 7 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.
Capitolul 10. Formularele necesare pentru înscrierea la licitație/negociere sunt:
1. Cerere de înscriere la licitație – Formular nr. 1
2. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului
de operatori economici că nu are datorii restante față de administratorii fondului forestier
proprietate publică a statului – Formular nr. 2;
3. 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.
g) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 617/2016 – Formular nr. 3;
4. Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului
de operatori economici privind Situatia actualizată a volumului de lemn achizitionat/procesat
din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor art. 8 din
Regulamentul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 617/2016; – Formular nr. 4;
5. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind
situaţia completării la zi a atestatului de exploatare – Formular nr. 5;
6. Formular de ofertă – Formular nr. 6.
Modelul formularelor menționate mai sus sunt cuprinse în Anexa nr. 8 a prezentului
caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.
Capitolul 11. Propunerea de contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior
este cuprinsă în Anexa nr. 9 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.
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