
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE 

ÎN SILVICULTURĂ „MARIN DRĂCEA” 

Baza Experimentală SĂCELE 
CIF: RO 34638446, J23/1947/2015 

Str. Ogrăzii, nr.22, Săcele, jud. Braşov, cod poştal 505600  

Tel: 0268/276252; fax: 0268/276145 

http://www.icas.ro; e_mail: sacele@icas.ro 

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numarul 36421  

   
 

 

 

ICAS
I.N.C.D.S.  Nr . 21133/18.11.2020  B.E. Nr . 1270/18.11.2020 

 

 

 

 

ANUNŢ 

 

 

privind organizarea licitaţiei principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior producţia anului 2021 

 

         Organizatorul licitaţiei: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” prin Baza 

Experimentală Săcele, cu sediul în municipiul Săcele, strada Ogrăzii, nr. 22, jud. Braşov, tel: 0268276252 fax: 

0268276145, e-mail: sacele@icas.ro 

         Data şi ora desfaşurarii licitaţiei: 18.12.2020 ora 12:00  

         Locul desfăşurarii licitaţiei: Baza Experimentală Săcele cu sediul în Mun. Săcele, strada Ogrăzii, nr. 22, jud. Braşov. 

         Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare. 

         Licitaţia este organizată şi se va desfaşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotătârea Guvernului nr. 715/2017 

         Data şi ora organizării preselecţiei: 08.12.2020  ora 15:00. 

         Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 

08.12.2020  ora 12:00. 

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă, sunt afişate 

la sediul organizatorului şi pe site-ul intranet.incds.ro  

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferită la licitaţie este de 5007 mc, din care pe natura de produse: 

 Produse principale:        5007 mc; 

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

 Răşinoase:                            3610 mc; 

 Fag:                                      1246 mc; 

 Diverse specii tari                  149 mc; 

 Diverse specii moi                     2 mc.     

 

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, fond 

forestier care nu este certificat. 

Masa lemnoasã rãmasã neadjudecatã după încheierea licitaţiei, se va putea adjudeca prin negociere, conform 

H.G.715/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitaţiei sau prin mijloace de comunicare 

electronică, începând cu data de : 18.11.2020.  

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

Documentul privind dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare, se depune la secretariatul 

comisiei de licitație, anterior începerii ședinței de licitație.  

Neîncheierea contractului de vânzare cumpărare a masei lemnoase fasonate adjudecate în urma licitaţiei în termen 

de maxim 10 zile lucrătoare, din vina, culpa adjudecătorului, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă 

şi pierderea garanţiei de contractare aferente. 

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situații: 
a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului 

economic; 

b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului; 

c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul 

părţilor, se foloseşte pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase 

contractate.  

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

anunţul de licitaţie, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care 

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

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

http://www.icas.ro/
http://www.rosilva.ro/
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a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul 

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

b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin 

serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu 

cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie; 

c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, potrivit modelului din anexa nr. 3; 

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia 

completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea 

de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest document trebuie prezentat de către operatorii 

economici care sunt atestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră în copie şi numai în cazul licitaţiilor/negocierilor 

organizate pentru valorificarea masei lemnoase; 

e) declarația de incopatibilitate prin care să arate că nu sunt rude sau afini pâna la gradul IIIcu nici unul dintre 

salariații Institutului. În cazul lipsei sau refuzului depunerii acestei declarații sau se arată prin aceasta că reprezentanții lor 

sunt rude sau afini până la gradul III cu salariații Institutului, operatorii economici vor fi respinși la participarea la licitație 

și negociere. 

 

  Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la lit. c) trebuie să cuprindă următoarele informaţii:  

 

  a) că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv faţă de 

proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz;  

  b) apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. h);  

  c) situaţia completării la zi a atestatului de exploatare şi a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de 

exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată 

direct/achiziţionată pentru prestări servicii şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta 

numai de către operatorii economici care participă la licitaţiile de vânzare a masei lemnoase;  

  d) situaţia volumului de lemn fasonat achiziţionat/procesat anual din fiecare specie şi sortiment industrial de material 

lemnos, astfel cum este prevăzută la art. 8 alin. (2) din Regulamentul 715/2017 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului: ing. Creangă Daniel, tel. 0268276252, fax  

0268276145, e-mail: sacele@icas.ro                                                     
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