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ICAS

NR. 20033/03.11.2020 

ANUNT 

 privind organizarea licitației principale 

pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior- productia 2021 

 

   1. Organizatorul licitatiei: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea”,prin Baza 

Experimentala Vidra, cu sediul in com. Vidra, jud. Vrancea, tel. 0237.673.019, fax. 0237.673.196, e-mail: vidrabazaexp@yahoo.com 

    2. Data si ora desfãsurãrii licitatiei: 09.12.2020, ora 12.00. 

    3.Locul desfãsurãrii licitatiei: sediul Bazei Experimentale Vidra, com. Vidra, jud. Vrancea. 

    4. Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare 

    5. Licitatia este organizatã si se va desfãsura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publicã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 715/2017.modificata prin HG. 55/2019. 

    6. Data si ora organizãrii preselectiei: 27.11.2020, ora 12.00. 

    7. Data si ora - limitã pânã la care poate fi depusã documentatia pentru preselectie si înscrierea la licitatie: 26.11.2020, ora 12.00. 

    8. Lista partizilor care se liciteazã, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare partida sunt afisate la sediul 

organizatorului si pe site-ul www.rosilva.ro    . 

    9. Volumul total de masã lemnoasã pe picior oferit la licitatie:  9160   m
3
  

   din care: pe naturã de produse:  

- produse principale: 9160 (m
3
); 

- produse secundare: 0 (m
3
); 

- produse de igienã:   0 (m
3
); 

- produse accidentale: 0 (m
3
); 

 

         pe specii si grupe de specii: 

- rãsinoase: 1420  (m
3
); 

- fag: 4846 (m
3
); 

- stejari:  1163 (m
3
); 

- diverse tari: 1417 (m
3
); 

- diverse moi: 314 (m
3
).  

   10. Masa lemnoasã pe picior oferitã spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publicã certificat. 

   11. Masa lemnoasã pe picior rãmasã neadjudecatã dupã încheierea licitatiei, nu se supune procedurii de vânzare prin 

negociere în aceeași zi, în condițiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, și de alte 
reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere (doar partizile trecute prin doua licitatii si neadjudecate). 

    Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei începând cu data de: 03.11.2020. 

    Alte informatii privind organizarea si desfãsurarea licitatiei:  

- neincheierea contractului de vanzare cumparare a masei lemnoase adjudecate in urma licitatiei in termenul de 

maxim 10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exlusiva a operatorului economic adjudecatar, 

atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnosa respectiva si pierderea garantiei de contractare aferente.  

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situatii: 
a) nu a fost incheiat contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, din culpa operatorului 

economic; 

b) nu a constituit garantia de buna executie, la data incheierii contractului; 

c) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; 

d) a fost incheiat in termen contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase, iar valoarea garantiei, cu acordul 

partilor, se foloseste pentru constituirea cautiunii prevazute de art.66 alin. (1) din Legea 46/2008 – Codul Silvic, 

republicata, cu modificarile ulterioare, pentru constituirea garantiei de buna executie si/sau pentru plata contravalorii 

masei lemnoase contractate. 

    Pentru informatii si date suplimentare vã puteti adresa organizatorului  licitatiei: ing. Sandru Viorel, tel/fax : 

0237.673.196, e-mail: vidrabazaexp@yahoo.com  

Organizator:   -    INCDS “Marin Dracea” – SCDEP FOCSANI – BAZA EXPERIMENTALA VIDRA 
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