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

RO34638446
J23/1947/11.06.2015
Săcele, str.Ogrăzii, nr.22, Braşov
0268/276252
0268-276145
ossacele@yahoo.com
sacele@icas.ro
RO55 RZBR 0000 0600 0114 0996
Raiffeisen Bank Braşov

Capitolul 2. Date privind organizarea ședinței de licitație
Data ședinței de licitație: 14.10.2022
Ora ședinței de licitație: 11:00
Data și ora limită pentru depunerea documentației de înscriere la licitație: 10.10.2022 0ra 15:00
Data și ora de desfășurare a ședinței de preselecție: 10.10.2022 0ra 15:30
Locul ședinței de licitație: Baza experimentală Săcele
Tipul de licitație: Licitaţie cu strigare

Capitolul 3. Informații generale
Art. 1. Licitaţia se organizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 715/2017,
cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 812/13.10.2017, cu modificările și completările ulterioare (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 recoltarea şi valorificarea masei
lemnoase, precum și a altor prevederi legale menţionate în Anexa nr. 1 a prezentului caiet de sarcini
care este parte 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.
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 - document tehnico-economic care
conţine rezultatele evaluării cantitative şi calitative conform normelor tehnice silvice,
precum şi informaţiile privitoare la localizarea masei lemnoase destinate exploatării,
conform amenajamentelor silvice;
c) act adițional - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat
între Baza Experimentală în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior şi un operator
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d)
e)

f)

g)

h)
i)

j)
k)

l)

m)

n)

o)

economic în calitate de cumpărător, care modifică parțial prevederi ale contractului
încheiat inițial;
activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe 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;
predarea masei lemnoase spre exploatare – predarea masei lemnoase, pe postațe, conform
graficului de eșalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractate; dovada predării
la exploatare a masei lemnoase o constituie procesul verbal de predare-primire a
postațelor/postaței;
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,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru refacerea
elementelor de drum forestier distruse din vina titularului autorizaţiei de exploatare;
institut național – I.N.C.D.S Marin Drăcea;
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 I.N.C.D.S. „Marin Drăcea”, precum și de
proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităților administrativ
teritoriale, indiferent de activitatea la care s-a înregistrat aceasta;
evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică şi organizatorică prin
care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ și calitativ 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;
bază experimentală – subunitate de administrație silvică din cadrul I.N.C.D.S „Marin
Drăcea”;
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p) forţa majoră – un eveniment exterior, imprevizibil şi de neînlăturat, cum ar fi: stare de

q)

r)

s)

t)

u)
v)
w)

x)

y)
z)

aa)

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 încheierea contractului) care, prin promulgarea unei legi sau a altui act normativ,
pune una din părţi în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate;
garanţia de contractare - garanţia care se constituie de operatorul economic la înscrierea
la licitație în scopul de a garanta organizatorului că va încheia contractul de vânzarecumpărare pentru volumul de masa lemnoasă pe care îl va adjudeca, că va plăti și va prelua
spre exploatare masa lemnoasă pe picior conform contractului care se va încheia între părți;
garanția de contractare se constituie, la dispoziția vânzătorului, în cuantum de 5% din
valoarea, fără TVA, a volumului pentru care se înscrie la licitație;
gradul de accesibilitate - distanţa determinată prin măsurători pe teren, pe traseul
instalaţiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate, dintre centrul suprafeţei
parchetului şi cea mai apropiată cale de transport cu caracter permanent - rutier, feroviar
sau punctul naval de încărcare;
grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căreia 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;
grupajul de partizi - două sau mai multe partizi a căror masă lemnoasă s-a stabilit a se
valorifica „pe picior”, partizi grupate în funcție de: bazinet, instalații de scos-apropiat, calea
de transport cu caracter permanent care le deservește și care se pot exploata de un singur
operator economic; în cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a partizilor este:
accidentale, igienă, secundare, conservare și principale;
luna – lună calendaristică;
masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului/trunchiului, crăcilor şi cojii) al
arborilor incluși în actele de punere în valoare;
operator economic – orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de
exploatare forestieră; termenul include şi întreprinderile individuale, înregistrate la oficiul
registrului comerţului;
organizator al licitaţiei/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a
statului
şi/sau
structurile
din
subordinea
acestora,
precum
şi
proprietarul/administratorul/prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică
a unei unităţi administrativ-teritoriale;
participant la licitaţie – persoana juridică care îndeplinește toate condiţiile de a licita masă
lemnoasă pe picior şi este prezentă la licitaţie;
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;
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 ale APV-ului;
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bb) postaţă – parte dintr-o partidă stabilită și delimitată pe teren, în conformitate cu eşalonarea

din anexa la contractul de vânzare-cumpărare încheiat între părţi sau aferentă contravalorii
volumului achitat.
cc) prejudiciu – vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare (nedestinați
exploatării) sau a seminţişului utilizabil;
dd) preţ de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire, preţul stabilit
de organizatorul licitaţiei/negocierii, în conformitate cu prevederile regulamentului de
valorificare a masei lemnoase, pentru masa lemnoasă pe picior, stabilirea acestui preț se
face pornind de la preţul de APV, 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 partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; preţul de
adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin
licitaţie/negociere; pentru masa lemnoasă pe picior care nu se adjudecă la o procedură de
valorificare, organizată potrivit prevederilor legale, prețul de pornire se poate modifica prin
scăderea nivelului acestuia față de nivelul de la procedura anterioară, dar nu poate fi mai
mic decât nivelul prețului de APV; pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la două sau
mai multe proceduri de valorificare, organizate potrivit prevederilor prezentului
regulament, prețul de pornire se poate modifica prin scăderea nivelului acestuia față de
nivelul de la procedura anterioară, în condiții de piață;
ee) preţ 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 octombrie 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 și de natura
produsului şi se utilizează pentru calculul preţului actului de punere în valoare – „preț de
APV”;
ff) preţ de APV - preţul mediu al masei lemnoase cuprinsă într-un act de punere în valoare APV, exprimat în lei/mc volum brut, rezultat prin aplicarea preţurilor de referinţă prevăzute
la lit. ee), aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc şi cojii, ponderate cu
cantităţile acestora;
gg) preţul contractului – preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului,
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
hh) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării unor
arborete de către factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, al căror volum afectat este de
cel mult 60% din volumul arboretului înscris în descrierea parcelară a unităţii amenajistice
diminuat cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului, precum şi cele
rezultate din afectarea unor arborete integral pe suprafeţe compacte de maximum 0,5 ha;
ii) produse accidentale realizate pe suprafețe compacte - produsele lemnoase rezultate ca
urmare a afectării unui arboret de către factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, al căror
volum afectat este de peste 60% din volumul arboretului înscris în descrierea parcelară a
unităţii amenajistice, diminuat cu volumul recoltat de la intrarea în vigoare a
amenajamentului sau integral pe suprafeţe compacte mai mari de 0,5 ha; în cazul
arboretelor care prin extragerea arborilor afectaţi se vor încadra în urgenţa 1 de regenerare,
se pun în valoare ca produse accidentale toţi arborii;
jj) produse accidentale suprapuse - arbori doborâţi sau rupţi pe suprafaţa unei partizi, ca efect
al acţiunii distructive a unor fenomene climatice în perioada de la încheierea contractului
de vânzare şi până la termenul de reprimire a parchetului, şi a căror recoltare concomitentă
7

cu masa lemnoasă din partida respectivă este necesară şi oportună din considerente tehnicoeconomice şi de protecţie a muncii;
kk) reprezentant legal al operatorului economic – persoană fizică învestită cu atribuţii de
administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este
înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică; reprezentarea legală a
persoanelor juridice se numește și reprezentare statutară;
ll) reprezentant al operatorului economic – persoană fizică învestită cu atribuţii de
administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este
înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică sau împuternicit al
acestuia prin înscris semnat şi ştampilat în original de reprezentantul operatorului
economic;
mm)
recepţia masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în
prezenţa vânzătorului, verifică prevederile actului de punere în valoare;
nn) 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;
oo) tarif de participare la licitație - tariful stabilit de organizatorul licitaţiei pe baza
cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării licitaţiei și, după caz, a negocierii,
respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea
spaţiului pentru organizarea licitaţiei și alte servicii efectuate pentru buna desfășuare a
licitației, după caz, a negocierii și pentru organizarea vizitelor în teren pentru vizionarea
masei lemnoase pe picior;
pp) vânzător - proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care
realizează operaţiunea de vânzare a masei lemnoase recoltată din acest fond, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
qq) valorificarea masei lemnoase - acţiunea de punere pe piaţă a masei lemnoase care se
recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca
masă lemnoasă pe picior; modalităţile de valorificare fiind: prin vânzare în licitaţie publică,
ca masă lemnoasă pe picior; prin negociere ca masă lemnoasă pe picior, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare;
rr) volum brut - volumul masei lemnoase conform APV, al lemnului de foc, al lemnului rotund
sau despicat de lucru, inclusiv coaja acestora;
ss) volum net - volumul lemnului de lucru, fără coajă, prevăzut în APV, în cazul masei
lemnoase;
tt) instrumente bancare decontabile - cec, bilet la ordin avalizat de bancă, scrisoare de garanţie
bancară;
uu) zi – zi calendaristică;
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Capitolul 4. Reguli privind organizarea și desfășurarea licitației
4.1. Anunțarea licitației
Art. 5. Anunţul privind organizarea licitaţiei/negocierii de vânzare de lemn fasonat din fondul
forestier proprietate publică a statului a fost publicat pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe siteul www.icas.ro, și s-a afișat la sediul Bazei Experimentale.
4.2. Documentația de participare
Art. 6. Caietul de sarcini al licitației de vânzare a lemnului fasonat 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/persoanelor fizice care solicită înscrierea la licitație/negociere.
4.3. Participanții la licitație/negociere
Art. 7. Au dreptul să participe la licitație/negociere pentru cumpărarea de lemn fasonat atât
persoane fizice, operatori economici/grupuri de operatori înregistrați într-un stat membru al
UE. 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 ,
traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru conformitate cu originalul.
.
4.4. Înscrierea la licitație/negociere
Art. 8. - (1) Pentru admiterea la licitație/negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori
economici/persoanelor fizice, preselecția acestora se organizează în data de 10.10.2022, ora 15:30
(2) Comisia de preselecţie a fost numită prin Decizia Directorului General al I.N.C.D.S. ,, Marin
Drăcea” nr. 205/07.07.2020 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 participarea la licitaţie/negociere, operatorul economic trebuie să depună, până la data
10.10.2022 și ora 15:00, 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 operatorului economic, potrivit modelului
din anexa nr. 7 (Formularul nr. 2, în original);
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(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;
c) prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu
electronic calificat.
4.5. Preselecția operatorilor economici/grupurilor de operatori economici/ persoanelor
fizice
Art. 9. - (1) Comisia de preselecție va analiza documentațiile depuse de către solicitanți și va
hotărâ admiterea/respingerea participării acestora la licitație/negociere, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de preselecție este formată
din 3 sau 5 membri din cadrul organizatorului, se numește prin decizie a conducătorului
organizatorului și își desfășoară activitatea în condițiile în care sunt prezenți (2 din cei 3 membri/(3
din cei 5 membri) ai comisiei. Hotărârile comisiei de preselecție se iau cu votul majorității simple
a membrilor prezenți.
(2) Comisia respinge participarea la licitație/negociere a solicitantului care se află cel puțin în una
dintre următoarele situații:
a) nu a depus/nu a transmis electronic toate documentele prevăzute la art. 8 alin. (4), (5) 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) la momentul efectuării preselecției are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier
proprietate publică a statului, 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 administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; neadmiterea la
licitaţie/negociere se face pentru lemnul fasonat provenit din acest fond;
c) la momentul efectuării preselecției 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;
d) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
republicată, cu modificările ulterioare;
f) nu prezintă certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat
potrivit prevederilor art. 58 din Regulament, în cazul operatorilor economici din industria mobilei
care solicită participarea la runda I a licitaţiilor de vânzare a lemnului de lucru fasonat, sau, după
caz, precontractul de servicii de prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat între prestatorul de
servicii şi producătorul din industria mobilei care deţine certificat de atestare privind capacitatea
de industrializare a lemnului; această condiţie este numai în cazul licitaţiilor organizate de către
administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;
10

g) a avut contracte de lemn fasonat reziliate în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa,
cu organizatorul licitaţiei pentru lemn fasonat, respectiv nu a încheiat în ultimele 6 luni anterior
licitaţiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar prevederilor legale contracte pentru lemn fasonat
pentru care a fost declarat adjudecatar;
h) la data preselecţiei are acumulate cel puţin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor
Legii nr. 171/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Operatorii economici/persoanele fizice 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,
solicitanții respinși și motivul respingerii lor, observații cu privire la organizarea și desfășurarea
preselecției și la ora afișării preselecției.
(2) 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.
4.6. Vizionarea lemnului fasonat pe teren
Art. 11. - (1) Operatorilor economici/persoanelor fizice interesați/interesate, care solicită
informații privitoare la volumul și calitatea lemnului fasonat ce urmează a fi licitat/negociat, li se
pune la dispoziție, la sediul bazei experimentale la care se află, documentația tehnică necesară, de
către baza experimentală la care se află aceasta.
(2) În situația în care operatorii economici/ persoanele fizice interesați/interesate să participe la
licitație solicită să vizioneze lemnul fasonat care este supus 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 planificări.
4.7. Garanția de contractare și tariful de participare la ședința de licitație/negociere
Art. 12. - (1) Operatorul economic/persoana fizică participant/participantă la licitație/negociere
trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii ședinței de licitație, în contul RO55 RZBR 0000
0600 0114 0996 deschis la Reiffeisen Bank Brasov, 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 lemn fasonat pe care intenționează să îl cumpere;
b)
tarifului de participare la licitație în sumă de 120,00 lei fără TVA.
(2) Documentele privind dovada achitării garanției de contractare prevăzute la alin. (1) și a tarifului
de participare se depun la secretariatul comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de licitație,
respectiv data de 10.10.2022, ora 11:00.
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 dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare
prevăzute la alin. (1) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul la secretariatul
comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de licitație. Instrumentele de garantare emise de o
instituţie de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii
şedinţei de licitaţie.
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Pentru participarea la negocierea organizată imediat după licitație, în aceeași zi sau în ziua
lucrătoare imediat următoare și având ca obiect lemnul fasonat neadjudecat la licitație, operatorii
economici care au fost admiși la aceasta nu mai plătesc tarif de participare.
(3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la licitație a
operatorului economic/grupului de operatori economici/persoanei fizice.
(4) Garanția de contractare în cuantum de 5% din prețul de pornire la licitație constituită conform
prevederilor Regulamentului de vânzare aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare, rămâne la dispoziția vânzătorului până la preluarea și
încasarea integrală a lemnului fasonat contractat, conform graficului de eșalonare (Anexa nr. 1 la
contractul de vânzare-cumpărare lemn fasonat din Anexa nr.8), stabilită de comun acord cu
vânzătorul. Anterior emiterii pretenţiei asupra garanției de contractare vânzătorul are obligaţia de
a notifica pretenţia cumpărătorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. În situaţia în
care cuantumul garanţiei de contractare constituite anterior licitaţiei este mai mare decât garanţia
de contractare pentru lemnul fasonat adjudecat, diferenţa până la garanţia constituită se va restitui
operatorului economic, la cerere, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.
Garanţia de contractare 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 lemnului fasonat, astfel cum este prevăzută la art. 66 alin. (1) din
Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Garanția de contractare prevazută la alin. (4), nerestituită, poate constitui garanție pentru
participarea la o licitație/negociere ulterioară, organizată în condițiile prezentului regulament,
și/sau pentru plata lemnului fasonat, 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 lemnului fasonat, în condiţiile legii, 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 lemnului fasonat.
(7) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (6) lit. a) şi b) se face venit al
organizatorului licitației.
4.8. Desfășurarea ședinței de licitație
Art. 13. - (1) Licitația se desfășoară la sediul Bazei Experimentale Săcele, în data de 14.10.2022,
la ora 11:00.
(2) Licitația se desfășoară cu participarea comisiei de licitație/negociere și a reprezentanților
oficiali ai ofertanților în aceeași sală.
Art. 14. - (1) Comisia de licitație/negociere a fost numită prin Decizia Directorului General al
I.N.C.D.S.,,Marin Drăcea” nr. 178/12.04.2021 și își poate desfășura activitatea cu un cvorum de (2
din cei 3 membri)/(3 din cei 5 membri) ai comisiei.
(3) Hotărârile comisiei de licitație/negociere se iau cu votul majorității simple a membrilor
prezenți.
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Art. 15. - (1) Pasul de licitare pentru fiecare lot este stabilit în lei/mc, fără TVA, la nivelul valorii
de 5% din prețul de pornire la licitație, rotunjit la lei, matematic (în plus sau în minus, după caz)
și se aplică la licitația publică cu strigare, la etapa a doua a licitației publice mixte, în cazul licitației
publice în plic închis în situația în care sunt înregistrate cel puțin două oferte egale și în cazul
negocierii atunci când există mai multi operatori economici interesați de negocierea aceluiasi lot.
(2) Licitările pentru licitația publică cu strigare și la etapa a doua a licitației publice mixte se pot
face numai în sume reprezentând pași întregi, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) Pornirea licitației se va face de la prețul de pornire aprobat de Comitetul director al I.N.C.D.S.
,, Marin Drăcea” .
(4) Ofertele se vor depune pentru loturi intregi.
Art. 16- (1) Licitațiile publice organizate de administratorii fondului forestier proprietate publică
a statului pentru vânzarea lemnului rotund sau despicat de lucru, din toate sortimentele industriale,
pentru lotul/piesa de lemn fasonat la care sunt înscrişi şi admişi, în urma preselecţiei, operatori
economici care deţin certificat de atestare ca producător din industria mobilei, se desfăşoară în
două runde, succesiv în aceeaşi zi, astfel:
a) runda I, cu participarea numai a operatorilor economici care deţin certificat de atestare ca
producător din industria mobilei şi a operatorilor economici care deţin precontract de servicii de
prelucrare primară a lemnului fasonat încheiat cu producătorul din industria mobilei care deţine
certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului;
b) runda a II-a, cu participarea oricăror operatori economici care îndeplinesc condiţiile
prezentului regulament, pentru cumpărarea lemnului fasonat care a fost oferit, dar nu a fost
adjudecat la runda I.
(2) Runda I nu poate fi urmată de negocierea loturilor şi/sau a pieselor de lemn de lucru care nu
au fost adjudecate.
(3) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate şi în cazul licitaţiilor organizate pentru valorificarea
lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativteritoriale, cu acordul proprietarului.
Art. 17- Modul de desfășurare a licitației, în funcție de tipul de licitației aprobat de Comitetul
director al organizatorului licitației sunt descrise 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
lot/piesă, reprezentanții legali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzarecumpărare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației.
(2) În cazul licitației publice cu strigare, fișele de desfășurare a licitației, semnate de membrii
comisiei prezenți și de ofertanți, devin anexă la procesul-verbal al licitației.

4.9. Desfășurarea ședinței de negociere
Art. 19. - (1) Lotul/piesa de lemn fasonat rămas/rămasă neadjudecat/neadjudecată după o licitație
se poate supune negocierii.
(2) Negocierea va avea loc imediat după încheierea ședinței de licitație.
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(3) Negocierea prevăzută la alin. (1) se poate face cu orice operator economic admis la licitaţie
care îndeplineşte criteriile pentru a face ofertă şi care solicită în scris aceasta.
Preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic decât preţul oferit în licitaţia din 19.09.2022.
Pentru negociere nu se stabilesc paşi de negociere. În cazul în care există mai multi operatori
economici interesați de negocierea unei partizi/grupaj de partizi, negocierea se transformă în
licitație cu strigare cu pași întregi, similar licitației cu strigare, iar în acest caz ofertele la negociere
se fac în pași întregi la valoarea de 5% din prețul de pornire aprobat pentru licitație de Comitetul
director.
(5) La negociere pot participa numai operatorii economici/persoanele fizice care îndeplinesc
condiţiile de preselecţie.
(6) Admiterea la negociere se face numai în limita sumei băneşti rămase neutilizată din garanţia
de contractare depusă pentru participarea la licitaţie, după caz.
(8) În urma desfăşurării şedinţei de negociere, se va întocmi un proces-verbal de negociere.
4.10. Contestații
Art. 20. - (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
depune la sediului organizatorului, în termen de maxim 24 de ore de la data și ora afişării
rezultatului preselecţiei. În situația în care termenul se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se
prelungește corespunzător până în următoarea zi lucrătoare.
(2)
Conducătorul organizatorului va soluţiona contestaţia prin decizie motivată, în ziua
depunerii contestaţiei sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se afişează până
la sfârșitul programului de lucru din ziua lucrătoare 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. 21. - (1) Contestaţiile privind modul de organizare și desfășurare a licitației se depun în scris
și se înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în ziua în care a fost desfășurată licitația, iar
conducătorul organizatorului le va soluționa în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfășurării
licitației.
(2) Modul de analizare și soluționare a contestațiilor privind modul de organizare și desfășurare a
licitațiilor se consemnează într-o decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris.
Dacă în urma analizări contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune
anularea adjudecării pentru partida/grupajul de partizi în cauză și oferirea acesteia/acestuia la o
nouă licitație.
Art. 22. - (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. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare
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 organizatorului în ziua în care a fost
organizată negocierea.
(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.
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(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 licitații sau a unei noi negocieri, după caz.
4.11. Încheierea contractelor pentru lemnul fasonat
Art. 23. - (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat adjudecat 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 24.10.2022.
(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat adjudecat în termenul
maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin prezentul caietul de sarcini, din culpa exclusivă a
operatorului economic/persoanei fizice adjudecatar/adjudecatare, atrage anularea adjudecării și
pierderea garanției de contractare aferente, precum și a dreptului de participare a acestuia/acesteia
la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la datalimită prevăzută pentru încheierea contractului.
(3) Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat până la achitarea contravalorii
lemnului fasonat atrage după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de
participare la licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni
de la data rezilierii. În situaţia în care rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului
fasonat se face ulterior restituirii garanţiei de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul
economic în cauză pierde dreptul de participare la licitaţie/negociere, pentru o perioadă de 6 luni
de la data rezilierii, în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică şi atrage şi aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea
prejudiciului, după caz.
În situația rezilierii contractului din vina operatorului economic/persoanei fizice se va
transmite o notificare scrisă către operatorul economic/persoana fizică, cu prezentarea obligațiilor
încălcate și care determină rezilierea. Notificarea va fi transmisă cu 15 zile înainte de data rezilierii
contractului.
(4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat 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
depusă.
(5) Nu se poate cesiona dreptul asupra lemnului fasonat din contractele încheiate în urma
adjudecării la licitație/negociere. Cesionarea unui contract determină nelivrarea lemnului fasonat
care face obiectul contractului, iar operatorii economici în cauză pierd şi dreptul de participare la
licitaţie/negociere, în condiţiile prezentului regulament, pentru o perioadă de 6 luni de la data
cesionării.
(6) 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;
(9) În cazul lemnului de foc, facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut al acestuia şi a
valorii aferente lotului, fără TVA.
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Capitolul 7. Documente și înregistrări pentru lemnul fasonat certificat FSC®.
Utilizarea mărcii înregistrate.
Documentele și precizările sunt cuprinse în Anexa nr. 4 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. 5 a prezentului
caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

Capitolul 9. Lista loturilor/pieselor care fac obiectul licitației
este cuprinsă în Anexa nr. 6 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

Capitolul 10. Formularele necesare pentru înscrierea la licitație/negociere
Modelul formularelor necesare pentru înscrierea la licitație/negociere sunt menționate în
Anexa nr. 7 a prezentului caiet de sarcini, fiind parte integrantă a acestuia. Acestea sunt:
a) Cerere de înscriere la licitație – Formular nr. 1
b) Declarație pentru înscrierea la licitaţia publică de lemn fasonat din data de ........... –
Formular nr. 2;

Capitolul 11. Formularele necesare pentru desfășurarea licitației/negocierii
sunt cuprinse în Anexa 8 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.

Capitolul 12. Propunerea de contract de vânzare-cumpărare de lemn fasonat
este cuprinsă în Anexa nr. 9 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.
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Anexa la modelul – conținutul – cadru al caietului de sarcini
pentru vânzarea de lemn fasonat de către
unitățile I.N.C.D.S. “Marin Drăcea”

Anexa nr. 1 Prevederi legale
−
−

−

−

−

−

−
−

−

Legea nr. 46/2008,– Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238/27.03.2008;
Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 13 octombrie 2017;
H.G. nr. 318 /2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut naţional de
cercetare-dezvoltare;
Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor
de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund,
precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a
obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 426/10.06.2014;
Ordinul nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și
funcționarea SUMAL, obligațiilor utilizatorilor SUMAL, precum și structura și
modalitatea de transmitere a informatițiilor standardizate emis de ministrul delegat
pentru pentru ape, păduri și piscicultură, cu modificările și completările ulterioare,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/21.10.2014;
Hotărârea nr. 1004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa,
circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor
măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care
introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 466 din 25.06.2014;
Ordinul nr. 2222/2016 privind aprobarea Regulamentului de atestare a
producătorilor din industria mobilei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 951/25.11.2016;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1196/30.12.2005;
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−

−

−

−
−

−

−

−

−

-

−

−

−

−

Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
195/2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
586/06.07.2006;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1193/30.12.2005;
Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu
emis de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările
ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808/27.11.2007;
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii in muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006;
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
633/21.07.2006;
Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 513/23.07.2010;
Legea nr. 4/07.01.2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă
lemnoasă pe picior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
18/09.01.2015;
Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 410/25.07.2001;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea
modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din
afara acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 926/15.11.2006;
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor. nr. 1323/2015 privind aprobarea
metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi
valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 și 742bis/05.10.2015;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 442/29.06.2007;
Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1346/2011 pentru aprobarea
Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat,
precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
346/18.05.2011;
Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007;
Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1654/31.10.2000
privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier,
nepublicat în Monitorul Oficial;
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−

−

−

−

−
−

−

Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie
la locul de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006;
Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru
utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006;
Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de
securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea
și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003;
Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996;
Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu
modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352
din 30 iunie 2001;
Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 182 din 02 aprilie 2013.
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Anexa la modelul – conținutul – cadru al caietului de sarcini
pentru vânzarea de lemn fasonat de către
unitățile I.N.C.D.S. “Marin Drăcea”

Anexa
nr.
2
METODOLOGIE
PRIVIND
IDENTIFICAREA
OPERATORILOR
ECONOMICI/GRUPURILOR
DE
OPERATORI
ECONOMICI CARE ARE/AU INTERDICŢIA DE A PARTICIPA LA
LICITAŢIILE/NEGOCIERILE DE MASĂ LEMNOASĂ/MATERIALE
LEMNOASE PROVENITĂ/PROVENITE DIN FONDUL FORESTIER
PROPRIETATE PUBLICĂ PENTRU O PERIOADĂ DE 6 LUNI CA
URMARE ACUMULĂRII A 25 PUNCTE DE PENALIZARE

CAPITOLUL I. OBIECTIVE URMĂRITE
Scopul acestei metodologii este acela de a identifica operatorii economici/grupurile de
operatori economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au acumulat un număr de
25 puncte penalizare şi le este interzisă participarea la licitaţiile/negocierile de masă
lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică, pentru
o perioadă de 6 luni așa cum prevede Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 513/23.07.2010.
CAPITOLUL II. CONSTATAREA SANCŢIUNILOR, APLICAREA ACESTORA,
ÎNSCRIEREA LOR ÎN CAZIERUL TEHNIC DE EXPLOATARE ŞI OPERAREA DATELOR
ÎN SNEICS – SISTEMUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A
CONTRAVENŢIILOR SILVICE
Constatarea sancţiunilor contravenţionale/infracţiunilor şi aplicarea acestora
Sancţiunile contravenţionale/infracţiunile privind activitatea de exploatarea a masei lemnoase se
constată de personalul din cadrul I.N.C.D.S. ,, Marin Drăcea, a unităţilor şi subunităţilor acestuia,
precum și de agenții constatatori prevăzuți de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010.
Sancţiunile se aplică operatorului economic/grupului de operatori economici sau unui
angajat/administrator/asociat/acţionar al acestuia, conform reglementărilor legale.
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2.2 Înscrierea sancţiunilor contravenţionale/infracţiunilor în cazierul tehnic de exploatare și
SNEICS – Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice.
După constatare şi aplicare, sancţiunile definitive se înscriu de personalul care le-a constatat în
cazierul tehnic al operatorului economic precum și în Sistemul naţional de evidenţă informatizată
a contravenţiilor silvice - SNEICS.
Punctele de penalizare se vor atribui în funcţie de fapta săvârșită, în conformitate cu procedura
de calcul prevăzută în Anexa nr. 5 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010.
2.3 Transmiterea datelor referitoare la sancţiunile contravenţionale/infracţiuni în SNEICS –
Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice
Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, în cadrul SUMAL,
realizarea şi funcţionarea SNEICS – Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor
silvice, conform prevederilor Art. 43 alin. 1) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și
sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010.
Transmiterea datelor referitoare la contravenţiile constatate şi sancţionate în SNEICS Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice, se face în conformitate cu
prevederile Art. 43 alin. 12) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 513/23.07.2010.
În funcţie de cuantumul cu care se sancţionează fapta, se vor atribui punctele de penalizare
corespunzătoare conform procedurii de calcul prevăzută de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea
și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010, care se vor opera în SNEICS Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice.
CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI/ GRUPURILOR DE
OPERATORI ECONOMICI CARE AU ACUMULAT 25 PUNCTE PENALIZARE ŞI LE
ESTE INTERZISĂ PARTICIPAREA LA LICITAŢIILE DE LEMN FASONAT
3.1 Identificarea operatorilor economici/grupurilor de operatori economici pentru care se va lua
măsura interzicerii participării la licitații/negocieri ca urmare a acumulării a 25 puncte de
penalizare.
Comisia de preselecţie va solicita, prin adresă scrisă, angajatului desemnat din cadrul direcţiei
silvice care deține credențiale pentru acces în sistemul informaţional SUMAL (în cazul în care
angajatul nu face parte din comisia de preselecție), interogarea SNEICS pentru obţinerea datelor
referitoare la punctele de penalizare care au fost aplicare fiecărui operator economic/grup de
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operatori economici înscris la preselecţiile desfășurate pentru admiterea participării acestora la
licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate organizate de bazele
experimentale din cadrul I.N.C.D.S. ,, Marin Drăcea”
Operatorilor economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au acumulat un
număr de 25 puncte penalizare, le este interzisă participarea la licitaţiile/negocierile de masă
lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică.
Punctele de penalizare se prescriu în 6 luni de la data emiterii documentului care le-a
generat.
Până la implementarea SNEICS – Sistemul naţional de evidenţă informatizată a
contravenţiilor silvice, în vederea obţinerii datelor referitoare la operatorii economici care au
acumulat un număr de 25 puncte de penalizare se vor utiliza informaţiile înscrise în cazierele
tehnice de exploatare a masei lemnoase ale operatorilor economici/grupurilor de operatori
economic care solicită înscrierea la licitații/negocieri.
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Anexa la modelul – conținutul – cadru al caietului de sarcini
pentru vânzarea de lemn fasonat de către
unitățile I.N.C.D.S. “Marin Drăcea”

Anexa nr. 3 Modul de desfășurare a licitației, în funcție de tipul de licitație
aprobat de Comitetul director al organizatorului licitației
I. Licitația publică cu strigare.
1. Ședința de licitație este deschisă de către președintele comisiei de licitație, care prezintă
componența acesteia, numărul minim de cvorum (care este 2 din cei 3, respectiv 3 din cei 5 membri
ai comisiei), membrii prezenți, tipul de licitație, modul de desfășurare a licitației.
2. Licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în listele de loturi/piese
afişate la sediul Bazei experimentale Săcele şi pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul
www.icas@icas.ro.
3. Președintele comisiei anunță prețul de pornire și pasul de licitare, pentru lotul/piesa în cauză.
4. Pentru fiecare lot/piesă licitaţia începe de la preţul de pornire aprobat de comitetul director al
organizatorului licitației; oferirea, de către participant, a preţului de pornire este considerată ofertă;
următoarele oferte, la nivelul a cel puţin un pas, ale participanţilor se consideră licitări. Ofertele se
înscriu în fişele de desfăşurare a licitaţiei.
5. Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit prețul cel mai mare după 3 strigări succesive ale
președintelui comisiei de licitație ale respectivei oferte.
6. Dacă pentru lotul/piesa care face obiectul licitaţiei se face o singură ofertă, acesta/aceasta nu
poate fi adjudecat/adjudecată prin respectiva licitaţie.

II. Licitația publică cu plic închis și sigilat.
1. Operatorii economici depun oferta, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la registratura Bazei
Experimentale Săcele; un operator economic, la o licitație, poate depune numai o ofertă și numai
un plic închis, oferta trebuie să fie în original, să fie semnată și stampilată de reprezentantul legal
al operatorului economic; în ordinea de prioritate de adjudecare preferată de acesta;
2. Președintele comisiei de licitație prezintă componența comisiei, numărul minim pentru cvorum,
tipul de licitație, modul de desfășurare a licitației; comisia trece la deschiderea plicurilor, în
prezenţa participanţilor, după prezentarea fiecărui plic, care poate fi verificat, de oricare participant
privind autenticitatea şi integritatea acestuia;
3. Comisia de licitaţie va face publice ofertele pentru fiecare lot/piesă şi le va înregistra în fişele
de desfăşurare a licitaţiei, fişe care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie; comisia
declară invalidă oferta care nu este în orginal, nu este semnată și ștampilată de reprezentantul legal
al operatorului economic, precum și oferta care este sub prețul de pornire a licitației;
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4. 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.
5. Dacă pentru lotul/piesa care fac obiectul licitaţiei se face o singură ofertă, acesta/aceasta nu se
va adjudeca.
6. Este interzisă ofertarea unei/unui lot/piese de către doi sau mai mulți operatori economici
reprezentați de o singură persoană în calitate de reprezentant legal/împuternicit/mandatar, sub
sancțiunea excluderii de la procedură a acelor operatori.
7. În cazul în care sunt înregistrate cel puțin două oferte egale, care îndeplinesc condițiile de
adjudecare, licitația în plic închis, pentru lotul/piesa în cauză, se transformă în licitație publică
deschisă cu strigare, urmându-se procedura de desfășurare a licitației publice cu strigare. Asftel,
se porneşte de la preţurile egale maxime deja oferite, considerate ofertă, cu participarea numai a
operatorilor economici care au făcut respectivele oferte dar nu se aplică în cazul în care ofertele
făcute sunt sub prețul de pornire la licitație, caz în care lotul/piesa nu se adjudecă.
8. În cazul în care ofertantul/potențialul adjudecatar depășește cuantumul garanției de contractare
depusă, ofertele se vor considera invalide în ordinea inversă celei din oferta scrisă a acestuia,
depusă și înregistrată în fișele de desfășurare a licitației; adjudecarea loturilor/pieselor în cauza se
va face în funcție de ofertele valide.
III. Licitația publică mixtă
se organizează și se desfășoară astfel:
a) etapa I: Operatorii economici depun ofertele scrise în plic închis, anterior începerii şedinţei de
licitaţie, la registratura Bazei Experimentale Săcele, comisia de licitație deschide plicurile depuse
de ofertanți, în prezența participanților, face publice ofertele, înregistrează în fișa de desfășurare a
licitației prețurile oferite pentru fiecare lot/piesa și întocmește lista loturilor/pieselor ofertate care
se supun licitației cu strigare; loturile/piesele pentru care nu s-a făcut nicio ofertă și cele pentru
care s-a făcut o singură ofertă nu pot face obiectul etapei a II-a și nu pot fi adjudecate la licitație;
b) etapa a II-a: licitația cu strigare, pentru fiecare lot/piesa, se pornește de la prețul cel mai mare
oferit în plic închis, acesta neputând fi mai mic decât prețul de pornire aprobat de Comitetul
Director în condițiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier
proprietate publică; se aplică procedura descrisă la Licitația publică cu strigare.
Loturile/piesele rămase neadjudecate după etapa a II-a și care au mai fost oferite la o altă licitație
se supun negocierii, organizată în data de 10.10.2022, imediat după încheierea licitației, numai
pentru operatorii economici ofertanți la etapa a II a și a căror oferte sunt cel puțin egale cu prețul
de pornire la licitație.
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Anexa nr. 4 Documente și înregistrări pentru lemnul fasonat certificat FSC®.
Utilizarea mărcii înregistrate.
1. Documente și înregistrări pentru lemnul fasonat certificat

•

Lemnul fasonat provenit din suprafeţele certificate este considerat lemn certificat şi se
urmăreşte fizic şi în documente separat de lemnul necertificat.

•

În zonele în care există parchete învecinate, localizate atât în păduri certificate cât şi
necertificate:
lemnul fasonat certificat se depozitează numai în platforme primare amenajate şi
semnalizate cu plăcuţe inscripţionate (ex: "Lemn certificat FSC");
muncitorii proprii şi cei ai operatorilor economici sunt instruiţi referitor la separarea
şi asigurarea trasabilităţii lemnului certificat conform planului de instruire al bazei
experimentale.

•

Lemnul fasonat certificat se va depozita separat de cel necertificat, pe loturi (corespunzător
fiecărei partizi) asigurându-se evidenţa avizelor de expediţie cu care a fost transportat
lemnul (corespondenţa număr lot-număr aviz).

•

În cazul transportului lemnului fasonat certificat şi a lemnului fasonat necertificat cu
acelaşi mijloc de transport (caz în care se emit documente de însoţire distincte, pe fiecare
categorie), se procedează în felul următor:
pentru lemnul rotund, separarea se face folosind plăcuţe/numere unice de
identificare, înregistrate separat pe cele două categorii de material lemnos;
pentru lemnul fasonat în steri, separarea se face folosind lungoane, vopsea sau alte
elemente care asigură diferenţierea clară a celor două categorii de material lemnos.

•

Facturile şi avizele de expediţie (sau alte documente de însoţire) emise de reprezentanţii
bazelor experimentale certificate vor conţine (pe unicat, duplicat şi triplicat) următoarele
informaţii:
codul de înregistrare al certificatului FSC (de forma SA-FM/COC-XXXXXX);
specificaţia „FSC 100%”;

•

Se va asigura corelaţia clară între facturi şi avizele de expediţie prin înscrierea pe facturi a
numărului fiecărui aviz, precum şi a numărului lotului/piesei din care a provenit
respectivul material lemnos.

•

Înregistrările referitoare la vânzările de lemn certificat se vor centraliza separat de lemnul
necertificat.
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•

În situaţia în care avizele de expediţie se emit de agentul economic care a cumpărat lemnul
fasonat, NU se va aplica, pe document, codul FSC al I.N.C.D.S. „MARIN DRĂCEA”.

•

Personalul care completează documentele de vânzare va fi instruit corespunzător asupra
condiţiilor de completare.

2. Utilizarea mărcii înregistrate

Logo FSC se va putea pune doar pe produsele care sunt acoperite de certificat (lemn rotund
sau buştean, lemn de foc) şi numai după ce se obţine aprobare pentru design de la organismul de
certificare.
Orice informaţie referitoare la FSC, pe care o subunitate a I.N.C.D.S. ”Marin Drăcea” doreşte
să o includă în orice material în afara produselor certificate, de exemplu în scop promoţional
(electronic, printat, sub formă de broşuri, pliante, pe pagina de internet), se poate face numai după
aprobarea de către organismul de certificare. De asemenea, în astfel de situaţii, adăugarea
simbolului de marcă înregistrată (,,®”) după literele ,,FSC” sau cuvintele ,,Forest Stewardship
Council” este obligatorie, cel puţin când sunt menţionate pentru prima dată în textul respectiv. De
design şi obţinerea aprobării se va ocupa responsabilul cu managementul forestier şi lant de
custodie FSC.
Mărcile înregistrate FSC nu pot fi folosite în asociere cu numele unităţii, numele produsului
sau domeniul site-ului. De exemplu, produsul nu poate fi denumit „FSC Buştean” ci corect este
„Buştean- certificat FSC®” sau „Roundwood- FSC® certified”.
În cazul în care o baza experimentala nu a vândut nici un produs certificat FSC de la ultima
monitorizare anuală, respectiva baza experimentala nu va putea utiliza mărcile înregistrate FSC
pentru promovarea imaginii de companie certificată FSC.
Este interzisă utilizarea mărcilor înregistrate FSC în antetul documentelor de vânzare,
scrisorilor, adreselor oficiale sau e-mail.

Dacă mărcile înregistrate FSC sunt folosite pe facturi, documente de transport, ordine de livrare
sau alte documente similare unde apar atât produse certificate FSC cât şi produse necertificate,
obligatoriu se va include pe acestea următoarea declaraţie „ Doar produsele care sunt identificate
corespunzător sunt certificate FSC”.
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Anexa nr. 5 Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea și
stingerea incendiilor și protecţia mediului
În domeniul securității și sănătății în muncă operatorului îi revin în exclusivitatea cel puțin
următoarele obligații:
1. Să desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și
sănătății în muncă și ale Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
2. Să dețină autorizație de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru
activitățile și punctele de lucru proprii.
3. Să dețină documentația prin care se stabilesc măsurile de securitate și sănătate în muncă pentru
lucrările specificate în contract, astfel:
a) măsuri de diminuare a factorilor de risc ce se regăsesc în desfășurarea activităților (vizionare,
manipulare, încărcare și transport a masei lemnoase);
b) evaluări de risc pentru fiecare post de lucru;
c) plan de prevenire și protecție;
d) program de instruire și testare a lucrătorilor;
e) instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă.
4. Să se asigure că personalul angajat are calificare corespunzătoare activității desfășurate, este
verificat medical și instruit corespunzător din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.
5. Să efectueze instructajul introductiv general, la locul de muncă și cel periodic, prin persoane
desemnate portivit legislației în vigoare, cu consemnarea rezultatului în fișe individuale de
instruire.
6. Să asigure dotarea angajaților cu echipament individual de protecție corespunzător sarcinilor de
muncă, pe care aceștia trebuie să le execute, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern
nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători
a echipamentelor individuale de protecție, cu modificările și completările ulterioare.
7. Să asigure instruirea propriilor angajați pentru acordarea primului ajutor și dotarea cu truse de
prim ajutor.
8. Să anunțe de îndată Inspectoratul Teritorial de Muncă despre producerea de
evenimente/incidente periculoase care s-au produs din vina sa, în care au fost antrenați angajații
proprii sau alte persoane.
De asemenea, cumpărătorul va informa baza experimentala, în raza căruia s-a produs
evenimentul, oferind următoarele date:
- numele și prenumele persoanei accidentate;
- data producerii accidentului;
- firma angajatoare;
- funcția persoanei accidentate;
- cauza.
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9. Să înregistreze toate accidentele de muncă care s-au produs din vina sa.
10. Pentru lucrările mecanizate, cumpăratorul se va dota cu utilaje în bună stare de funcţionare şi
care corespund, din punct de vedere tehnic, activităţilor ce le va executa, pe toată durata derulării
contractului, cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1146/2006 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Se va asigura că lucrătorii din afara firmei, care desfăşoară activităţi în suprafaţa
depozitului/platformei primare, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de
securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor, conform Art. 20 din Legea nr.
319/2006.
12. Are obligaţia de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în
muncă, punctul de lucru unde îşi desfăşoară activitatea, conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare.
13. Asigură transportul salariaţilor proprii la locul de muncă şi de la locul de muncă spre domiciliu
în condiții de siguranță.
14. În cazul producerii de evenimente/incidente periculoase cumpărătorul va anunţa de îndată
Inspectoratul Teritorial de Muncă despre producerea acestora.
15. Accidentele de muncă/incidentele periculoase în care au fost antrenați/implicați angajații
proprii vor fi înregistrate de operatorul economic.
16. Va răspunde privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în
depozit/platforma primară și în zona limitrofă acestuia, din momentul predării - primirii lemnului
fasonat şi până la părăsirea depozitului/platformei primare.
17. Să respecte normele privind protecţia mediului, normele de prevenire şi stingere a incendiilor
în fond forestier precum şi Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. În acest
sens va dota mijloacele de transport al lemnului fasonat cu mijloace tehnice de primă intervenție
în caz de incendiu (stingătoare, etc), să nu fumeze decât în locuri/spații amenajate în acest scop,
să nu folosească focul deschis în depozitele de material lemnos/platformele primare/locurile de
încărcare).
18. Să respecte prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens mijloacele de transport,
instalațile de ridicare (graifere, macarele, etc) vor avea verificările tehnice efectuate în
conformitate cu legislația în vigoare, nu vor prezenta scurgeri de carburanți, uleiuri, lubrifianți,
alte substanțe toxice dăunătoare mediului înconjurător. - Pentru prevenirea şi stingerea incendiilor
de pădure în parchetele de exploatare se vor respecta toate regulile prevăzute de normativele în
vigoare.
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Anexa nr. 6 Lista loturilor/pieselor care fac obiectul licitației
1. Lemn fasonat provenită din fondul forestier proprietate publică a statului care nu este
certificat FSC®
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Nr. lot,
piesă/
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Oferta se depune pe loturi intregi.
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Anexa nr. 7 Formulare necesare pentru înscrierea la licitație/negociere
Operator economic/Grup de operatori economici
Nr.

Formular nr. 1

..........
CERERE
de înscriere la licitaţie

Operatorul economic/grupul de operatori . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . , cu sediul în . . .
. . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., et. ................... , sc.
. . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., cod poştal . . . . . . . . . ., telefon fix . . . . . . . . . ., mobil ....................,
fax....................,
cont virament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . . . . . . . - sucursala . . . . . . . . .
., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare . . . . . . . .
. ., reprezentat legal prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., solicit înscrierea la
licitaţia organizată de Baza experimentală.............. în data de ....................., pentru achiziționarea
de masă lemnoasă fasonata.
Împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu organizatorul licitației/negocierii Baza
experimentală........ pe dl/dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitimat(ă) cu . . . . . . . . . .
Baza experimentală ................... , procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de
natura datelor cu caracter personal, cărora le sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), datele fiind furnizate și prelucrate în condițiile
legii.
Completarea datelor de către semnatar pe acest formular constituie consimțământul explicit
pentru a prelucra în continuare aceste date.

Reprezentant legal,
..........
(semnătura şi ștampila)
Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate
juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte
documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în
relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice.
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Operator economic/ Grup de operatori economici
Nr.

Formular nr. 2

/

DECLARAȚIE
pentru înscrierea la licitația publică de lemn fasonat
din data de ..........

Subsemnatul
, CNP
,
cu domiciliul în
, reprezentant legal operatorului economic/grupului de
operatori economici
, avand CUI
, declar
pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la preselecția din
data de ............... pentru licitația publică de vanzare lemn fasonat organizată de Baza
experimentală.............., operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint
îndeplinește condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publică și îmi asum și semnez următoarele declarații :
1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. a) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare
Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii
restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
şi Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat .
2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. b) din
Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare
Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint :
□ nu este membru al niciunui grup de operatori economici;
□ este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal :
3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. e) şi art. 8
alin. (2) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
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publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările
ulterioare
Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul
....... , a achiziţionat/procesat următoarele volume :
Nr.
crt.

Sortimentul din
SUMAL

Specia

Volum achiziţionat
- mc -

Volum procesat
- mc -

4. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (51) lit. c) şi art.
7 alin. (1) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările
ulterioare.
Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe
care îl reprezint, la data prezentei declaraţii, are următoarea situaţie privind achiziţia şi prelucrarea
lemnului rotund fasonat la drum auto din produse principale şi accidentale I provenite din fond
forestier proprietate publică:
a) capacitatea proprie de procesare este de..................... mc/an;
b) volumul achiziţionat până la data emiterii declaraţiei este de .................... mc;
c) volumul procesat până la data emiterii declaraţiei este de ..................... mc;
d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x100] .................... %.
Data completării: . . . . . . . . . .

Reprezentant legal
Operator economic/grupul de operatori
economici
..........
(denumirea, semnătura autorizată,
ştampila)
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Anexa nr. 8 Formulare necesare pentru desfășurarea licitației/negocierii
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OPERATOR ECONOMIC/GRUP DE OPERATORI ECONOMICI/PERSOANĂ
FIZICĂ
Nr.

/

FIȘĂ DE OFERTĂ
privind licitația publică - RUNDA I/RUNDA A II-A cu preselecție, în plic închis,
de lemn fasonat din data de

Prioritatea
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Natura
produsului

Nr.
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piesă/
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B
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FIȘĂ DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI - RUNDA
privind licitația publică cu preselecție, în plic închis, de lemn fasonat, din
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i
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COMISI
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I.N.C.D.S. „MARIN DRĂCEA”
BAZA EXPERIMENTALĂ
FIȘĂ DE DESFĂȘURARE
privind negocierea lemnului fasonat neadjudecat la licitația din data de

Nr.
crt.

Nr. lot,
piesă/
Partida

Sortiment

Specie

Volum
mc

P.U.
pornire
licitație
lei/mc

P.U. de
pornire
negociere
lei/mc

P.U.
Adjudecare –
volum brut

Valoare

TVA

lei

lei

lei

Vânzător,

Cumpărător,
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Valoare
totală
lei

Contract cadru vânzare-cumpărare de lemn fasonat
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN SILVICULTURĂ “MARIN DRĂCEA”
BAZA EXPERIMENTALĂ ……….
Nr. ……. / ………..

S.C .......................... S.R.L.
(CUMPĂRĂTOR)
Nr. …./ …………

CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE
lemn fasonat
Nr. …………/………………….
CAP I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ

„MARIN DRĂCEA”, reprezentat prin Director general – ..................... şi Director economic ....................... , cu
sediul în Voluntari, B-dul Eroilor, nr. 128, jud. Ilfov, cod fiscal nr. RO34638446, J23/1947/2015 – prin Baza
Experimentală .........., cu sediul în ............., Jud. ..........., tel. .............., fax ..........., cont virament RO. .................. ,
deschis la Banca ............ – filiala ............. – jud. .........., reprezentată prin inginer şef..................... şi economist
.................., în calitate de VÂNZĂTOR, şi

2. S.C. ................ S.R.L., cu sediul în localitatea ..............., Judeţul ..........., Nr. ......, Cod poştal............... ,
telefon ............., fax -, E-mail -, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului........... sub nr............... , având atribuit
CUI ............, având cont IBAN nr. ....................., deschis la ..........., Agenţia ................. , existând şi funcţionând potrivit
legislaţiei Statului Român, reprezentată legal de ....................cu funcţia de administrator, în calitate de
CUMPĂRĂTOR, al lemnului fasonat.
CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea - cumpărarea lemnului fasonat la drum auto
aferente loturilor nr. ......................., la Baza Experimentală ............., cu un volum brut de ....... m3 (volum net ..........
m3, volum coajă ........... m3), volum adjudecat de cumpărător conform Procesului verbal de negociere înregistrat la
vânzător sub nr. ......./.................. Volumul de lemn fasonat este depozitat în platforma primară, Depozit ...............
şi provine din partida ............. .
Prin semnarea contractului cumpărătorul și-a însușit cantitativ și calitativ lemnul fasonat adjudecat, orice
obiecțiuni ulterioare nefiind valabile.
Art. 2. Garanția de contractare în cuantum de 5% din prețul de pornire la licitație constituită conform
prevederilor Regulamentului de vânzare aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 cu modificările și
completările ulterioare rămâne la dispoziția vânzătorului și se restituie la momentul stingerii tuturor obligațiilor
contractuale pentru respectivul/respectiva/respectivele lot/piesă/loturi/piese.
Anterior emiterii pretenţiei asupra garanției de contractare vânzătorul are obligaţia de a notifica pretenţia
cumpărătorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
Art. 3. Vânzătorul va emite înainte de livrarea lemnului fasonat, factura pentru cantitatea eşalonată, iar
livrarea lemnului fasonat se va face numai după ce cumpărătorul plăteşte contravaloarea acestuia.
Art. 4. Vânzătorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de contractare, oricând pe parcursul
derulării contractului, în cazul în care cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. În cazul în
care cumpărătorul nu achită factura emisă de vânzător la termenul scadent, vânzătorul poate emite pretenții asupra
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garanției de contractare, în limita sumelor neachitate. Anterior emiterii pretenţiei asupra garanţiei de contractare,
vânzătorul are obligaţia de a notifica pe cumpărător, precizând obligaţiile băneşti care nu au fost onorate.
Art. 5. Dacă pe parcursul derulării contractului se folosesc sume din garanţia de contractare, în condiţiile
prezentului contract, cumpărătorul este obligat să reconstituie garanţia de contractare la nivelul iniţial, în termen de 5
zile calendaristice.
Art. 6. În cazul în care se încheie acte adiţionale la contract, prin care se prelungeşte durata acestuia, în
condiţiile prevederilor legale, garanţia de contractare se restituie la momentul stingerii tuturor obligațiilor contractuale.
CAP. III. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art. 7. Valoarea totală a lemnului fasonat care face obiectul prezentului contract este de ..................
lei, fără TVA, defalcată pe loturi/piese şi plătibilă vânzătorului de către cumpărător conform graficului de eșalonare
specificat în Anexa nr. 1.
În termen de maxim ........ de zile lucrătoare din ziua următoare încheierii contractului, cumpărătorul va plăti
şi ridica întregul volum achitat și adjudecat care face obiectul prezentului contract conform art.1.
Plata valorii lemnului fasonat adjudecat se va face de către cumpărător înainte de ridicarea acestuia în tranşe,
conform eşalonării convenite de comun acord între părţi. Plata se consideră efectuată în momentul confirmării achitării
valorii de facturare de către banca vânzătorului.
Plățile se efectuează prin numerar, ordin de plată sau prin orice alt instrument de plată prevăzut de legislația în vigoare.
Prin plată efectuată se înțelege că banii sunt încasați de către vânzător.
CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Obligaţiile vânzătorului
Art. 8. Să pună la dispoziţia cumpărătorului volumul de lemn fasonat la drum auto/depozit ce face obiectul
prezentului contract, sortimentul/sortimentele ................, conform Procesului verbal de. ............ înregistrat la vânzător
sub nr. ................. la termenele de ridicare şi în volumele prevăzute în Anexa nr. 1.
Art. 9. Să efectueze împreună cu cumpărătorul măsurarea lemnului fasonat la locul de încărcare, cu ocazia
încărcării în mijlocul de transport.
Art. 10. Să emită factura, documentele de însoţire a lemnului fasonat livrat, să marcheze lemnul fasonat cu
dispozitivul special de marcat cu amprentă dreptunghiulară, conform legislaţiei în vigoare.
B. Obligaţiile cumpărătorului
Art. 11. Să achite integral şi înainte de ridicare, contravaloarea lemnului fasonat ce face obiectul contractului,
conform graficului de eșalonare specificat în Anexa nr. 1.
Art. 12. Să asigure ritmicitatea mijloacelor de transport pentru a ridica lemnul fasonat conform graficului de
eșalonare specificat în Anexa nr. 1.
Art. 13. Să asigure reprezentant, având asupra sa delegaţie, pentru a participa la măsurarea lemnului fasonat,
cu ocazia încărcării acestuia în mijloacele de transport. Încărcarea și livrarea lemnului fasonat contractat se va realiza
neselectiv. La fiecare mijloc de transport, reprezentantul cumpărătorului va semna pentru preluarea cantitativă a
lemnului fasonat pe documentele eliberate de vânzător. Semnătura reprezentantului este considerată recepţie
definitivă, din acel moment vânzătorul fiind exonerat de orice răspundere cu privire la lemnul fasonat încărcat în
mijlocul de transport. După efectuarea recepţiei la încărcarea şi semnarea documentelor de însoțire a lemnului fasonat
proprietatea lemnului fasonat se transferă cumpărătorului.
Art. 14. Cumpărătorul se obligă să respecte condițiile impuse de vânzător cu privire la utilizarea drumurilor
auto forestiere, să folosească la transportul lemnului fasonat numai mijloace de transport care se încadrează în
parametrii tehnici proiectați ai drumului forestier utilizat, să suporte contravaloarea lucrărilor de reparații a drumurilor
forestiere și a lucrărilor de artă ale acestora în cazul deprecierilor provocate printr-o exploatare necorespunzătoare în
procesul de transport a lemnului fasonat aferent prezentului contract, în baza constatărilor și evaluărilor efectuate de
vânzător.
Art. 15. În cazul în care pentru transportul lemnului este necesar să se tranziteze terenurile aparținând altor
deținători, cumpărătorul are obligația plății servituții de trecere sau a despăgubirilor stabilite prin înțelegere cu
proprietarii respectivi.
CAP. V. PENALITĂȚI ȘI DAUNE - INTERESE
Art. 16. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul contract,
partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi/sau daune interese, conform prevederilor contractului. Penalitățile
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se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează, dar nu mai târziu
de data încetării contractului. Partea în culpă este de drept în întârziere, fără vreo notificare prealabilă.
a) În sarcina vânzătorului
Art. 17. Dacă vânzătorul nu pune la dispoziţia cumpărătorului cantitatea de lemn fasonat conform graficului
de eșalonare specificat în Anexa nr. 1 până la termenul maxim de ridicare, cumpărătorul este în drept să solicite, iar
vânzătorul obligat să plătească, începând cu prima zi lucrătoare, de după termenul maxim de ridicare, penalităţi
contractuale de 0,3% calculate la valoarea volumului de lemn fasonat eșalonat, achitat de către cumpărător şi nepus
la dispoziţia acestuia.
b) În sarcina cumpărătorului
Art. 18. În cazul în care cumpărătorul, din vina sa, nu plătește sau nu ridică lemnul fasonat conform graficului
de eșalonare specificat în Anexa nr. 1, vânzătorul este în drept să solicite şi cumpărătorul obligat să plătească, începând
cu prima zi lucrătoare de la expirarea termenului de plată/ridicare a volumului eșalonat, pentru fiecare zi de întârziere,
penalităţi contractuale de 0,3% din valoarea volumului de lemn fasonat neplătit/neridicat conform eșalonării.
Penalităţile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează.
Derularea contractului poate fi reluată numai după achitarea penalităților.
Art. 19. În cazul în care prezentul contract se reziliază din culpa cumpărătorului sau în alte condiții decât
forța majoră/calamitățile naturale, cumpărătorul nu va mai fi admis pentru a participa la licitațiile/negocierile
organizate de organizator în următoarele 6 luni de la data rezilierii. Prin organizator se înțelege orice unitate a
INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA” în
conformitate cu Art. 1, lit. m) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern
nr. 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare iar organizatorul are dreptul la daune interese dacă i se cuvin.
CAP. VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Art. 20. Neînţelegerile dintre părţi în legătură cu executarea contractului se vor rezolva pe cale amiabilă, în
caz contrar se vor soluţiona de instanţa judecătorească competentă de la sediul INSTITUTULUI NAŢIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA”.
CAP. VII. VALABILITATEA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 21. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la vânzător (ulterior semnării de către părți) și
încetează, de drept, la data de ................. , perioadă în care cumpărătorul va plăti și ridica întregul volum adjudecat
care face obiectul prezentului contract, conform graficului specificat în Anexa nr. 1, respectiv în actele adiţionale
încheiate în acest sens cu respectarea prevederilor legale.
Prezentul contract poate fi prelungit, cu acordul părților, prin act adițional încheiat anterior încetării
valabilității acestuia, conform prevederilor legale. Prelungirea contractului nu se poate realiza dacă acest lucru
conduce la deprecierea lemnului fasonat.
Art. 22. În situația în care cumpărătorul renunță unilateral la derularea contractului, sau refuză preluarea
lemnului fasonat contractat (prin comunicare scrisă adresată vânzătorului), contractul se reziliază, cu pierderea
garanției de contractare, cumpărătorul nu va mai fi admis pentru a participa la licitațiile/negocierile organizate de
organizator în următoarele 6 luni de la data rezilierii. Prin organizator se înțelege orice unitate a INSTITUTULUI
NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA” în conformitate cu Art.
1, lit. m) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 iar
organizatorul are dreptul la daune interese dacă i se cuvin.
Art. 23. În cazul în care cumpărătorul nu achită întreaga cantitate de lemn fasonat contractată, în prima zi
lucrătoare după 5 zile calendaristice de la ultimul termen de plată înscris în graficul de eşalonare specificat în Anexa
nr. 1, vânzătorul este în drept să rezilieze unilateral prezentul contract. În acest caz cumpărătorul pierde garanţia de
contractare, iar vânzătorul devine proprietar cu drepturi depline asupra lemnului fasonat. Vânzătorul va notifica
cumpărătorul cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de rezilierea contractului.
Art. 24. În cazul în care cumpărătorul nu achită sau nu ridică lemnul fasonat conform eșalonării, în prima zi
lucrătoare după 5 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru tranșa respectivă, vânzătorul este în drept să
rezilieze unilateral prezentul contract. În acest caz cumpărătorul pierde garanţia de contractare, iar vânzătorul devine
proprietar cu drepturi depline asupra lemnului fasonat. Vânzătorul va notifica cumpărătorul la expirarea termenului
de livrare. După recuperarea eventualelor prejudicii/penalități suferite de vânzător, contravaloarea masei lemnoase
neridicate se va restitui cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat referitor la cuantumul prejudiciilor/penalităților
reținute în sarcina sa. Anexat notificării se va comunica nota de constatare a acestora.
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Art. 25. Dacă suma ce reprezintă garanția de contractare nu acoperă eventuale daune determinate de neplata
facturilor în termen, neridicarea masei lemnoase în termen sau alte daune provocate vânzătorului, cumpărătorul este
obligat să plătească aceste daune în cuantumul dovedit.
Art. 26. În cazul în care cumpărătorul achită integral contravaloarea lemnului fasonat, dar nu îl ridică, în
prima zi lucrătoare după 15 de zile calendaristice de la ultimul termen de ridicare înscris în graficul de eşalonare
specificat în Anexa nr. 1, vânzătorul este în drept să rezilieze unilateral prezentul contract, iar vânzătorul devine
proprietar cu drepturi depline asupra lemnului fasonat. În acest caz cumpărătorul pierde garanţia de contractare.
Vânzătorul va notifica cumpărătorul la expirarea termenului de livrare. După recuperarea eventualelor
prejudicii/penalități suferite de vânzător, contravaloarea masei lemnoase neridicate se va restitui cumpărătorului.
Cumpărătorul va fi notificat referitor la cuantumul prejudiciilor/penalităților reținute în sarcina sa. Anexat notificării
se va comunica nota de constatare a acestora.
CAP.VIII. ALTE CLAUZE
Art. 27. În cazul unor fenomene naturale deosebite care pot constitui situaţii de forţă majoră potrivit legii şi
determină neridicarea lemnului fasonat, se poate acorda prelungirea termenului din eșalonare pe perioade egale cu
timpul necesar înlăturării efectelor negative produse de aceste fenomene, pe baza proceselor verbale de constatare şi
respectiv de încetare a acţiunii forţei majore, întocmite conform prevederilor legale. În baza acestora cele două părţi
vor încheia acte adiţionale la prezentul contract.
Prin forţă majoră se înţeleg evenimentele exterioare, imprevizibile şi de neînlăturat, care apar după încheierea
contractului, care împiedică sau întârzie total sau parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale (ploi, căderi abundente
de precipitaţii, zăpadă, greve sau alte conflicte de muncă, incendii, alunecări de teren, etc).
Art. 28. Se poate cesiona, total sau parțial, dreptul asupra lemnului fasonat care face obiectul prezentului
contract, numai cu acordul prealabil scris al I.N.C.D.S. ”Marin Drăcea”.
CAP. VIII. PREVEDERI FINALE
Art. 29. Lemnul fasonat provine din suprafeţele de fond forestier proprietate publică a Statului administrat
de INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA”.
Art. 30. Prezentul contract s-a întocmit în 3 (trei) exemplare, din care unul la INSTITUTUL NAŢIONAL
DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA”, unul la Baza Experimentală
............... şi unul la cumpărător.
VÂNZĂTOR,

Director General,

CUMPĂRĂTOR,
S.C. ......................... S.R.L.
Director Economic,
Administrator,

......................

...............................
..........................

Oficiul Juridic,
........................
Ing Şef B.E. ......................
Ing. ..................................

Economist B.E ....................... ,
Ec. ..................................................
Resp. Producţie B.E...............
Ing. ...............................
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