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CAIET DE SARCINI 

pentru licitaţia de masă lemnoasă pe picior 

din data de 13.03.2018 

 

  

I. OBIECTUL LICITAŢIEI 

1.  Vânzarea de masă lemnoasă pe picior, din cota anului 2018 în volum de 6031 

mc,  conform listelor de partizi care fac parte integrantă din prezentul caiet de 

sarcini. 

 

II. DATA ŞI LOCUL LICITAŢIEI 

2. 13.03.2018, ora 12:00  la sediu RPLP Maierus RA, Comuna Maierus, 

Judetul Brasov. 

 

III. DATA ŞI LOCUL PRESELECTIEI 
3. Preselecţia persoanelor juridice va avea loc în data de 08.03.2018, ora 16:00 conform 

prevederilor art.21, art.22 si art. 23 din H.G. 715/2017.  

4. Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si 

inscriere la licitatie este 08.03.2018, ora 14:00; 

 

IV. MODUL DE LICITAŢIE 

5. Licitaţie publica cu strigare conform H.G. 715/2017. 

 

V. ALTE PRECIZĂRI 

6. Tariful de participare la licitaţie este de 150 lei, incluzand şi contravaloarea 

caietului de sarcini. 

Preţul de începere la licitaţie se exprimă în lei/mc, volum brut, fara TVA, iar 

pasul de licitaţie este de 5% din preţul de începere a licitaţiei, rotunjit la lei. 

7. Operatorii economici admisi pentru participarea la licitaţie sunt obligati să 

achite anterior inceperii sedintei de licitatie în contul RPLP Maierus R.A., 

nr.RO45BRDE080SV33889860800 descis la BRD Sucursala Brasov , prin 

instrumente bancare legale decontabile până la data si ora începerea licitaţiei, 

sau in numerar la casieria regiei, garanţia de contractare reprezentand 5% din 

valoarea de pornire  la licitaţie pentru volumul de masa lemnoasa pe care 

intentioneaza sa il cumpere. Dovada respectiva se depune la secretariatul 

comisiei de licitatie anterior orei de incepere a sedintei de licitatie. 

8. Operatorii economici respinsi pentru participarea la licitatie pot depune 

contestatie in scris in termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatului 

preselectiei. Depunerea si solutionarea contestatiilor se realizeaza conform 

art.23, pct (4), (5), (6), din H.G. nr.715/2017. 



9. Persoanele juridice inscrise la licitatie au obligatia ca anterior desfasurarii 

acesteia sa vizioneze pe teren partizile pe care le vor licita. Eventualele 

necorespondente cantitative si/sau calitative intre prevederile actelor de 

punere in valoare si masa lemnoasa din partizi, constatate cu ocazia 

verificarilor efectuate pe teren, conform normelor legale in vigoare, vor fi 

aduse la cunostinta in scris organizatorului licitatiei pentru luarea masurilor 

legale ce se impun. 

10. Garanţia de contractare se restituie la cerere, in termen de 3 zile lucrătoare 

persoanelor juridice care nu au adjudecat masa lemnoasa pentru care au depus 

garantia respectiva, conform art.25, pct.(5) din H.G. 617/2016. 

11. În cazul persoanelor juridice care au câştigat licitaţia şi care încheie 

contractele în termen, valoarea garanţiei cu acordul părţilor, se va utiliza 

pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 

46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, de minimum 5% din valoarea 

contractului, sau a garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii 

masei lemnoase contractate. În cazul persoanelor juridice câştigătore care nu 

încheie(semneaza) contractele în termen, garanţia încasată rămâne la RPLP 

Maierus R.A constituindu-se ca venit, conform art.25, pct.(7) lit.a) din H.G. 

nr.715/2017. 

12. Termenul de incheiere (semnare) a contractelor este de 10 zile lucratoare de la 

adjudecare 

13. Contractele de vanzare-cumparare pentru partizile adjudecate se incheie 

numai dupa esalonarea la exploatare si plata de comun acord . 

14. Prin semnarea contractului beneficiarul recunoaşte existenţa masei lemnoase, 

cantitativ şi calitativ, conform actului de punere în valoare. 

15. Operatorii economici , care au adjudecat partizi si au incheiat contractele de 

masa lemnoasa pe picior, nu au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-

cumpărare catre alti operatori economici, fara aprobarea RPLP Maierus RA. 

Constatarea acestui fapt va duce la rezilierea unilaterala a contractului si la 

interzicerea participarii operatorului economic in cauza la alte licitatii de masa 

lemnoasa pe picior pentru o perioada de sase luni. 

16. Operatorii economici vor face dovada implementarii si utilizarii sistemului 

DUE DILIGENCE asa cum este definit de Regulamentul UE nr. 995/2010 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 20.10.2010, de stabilire a 

obligatiilor ce revin operatorilor economici care introduc pe piata lemn si 

produse din lemn, precum si in H.G. nr. 470/2014 cu modificarile si 

completarile ulterioare si ai H.G. nr.845/2015, printr-o declaratie pe propria 

raspundere la emiterea autorizatiei de exploatare. 

17. Lista partizilor ce se scot la licitaţie pe proprietari , actele de punere in valoare 

şi contractul cadru fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 

18. Partizile pentru care se prezinta un singur ofertant nu pot fi adjudecate de catre 

acesta in data de 13.02.2018, conform art.29, pct.(5) din H.G. 715/2017, 

acestea putand fi adjudecate printr-o singura oferta in data de 23.03.2018. 

19. Partizile adjudecate in urma licitatiei se vor autoriza si predare spre 

exploatare, pe postaţe, numai după efectuarea plăţii contravalorii acesteia si a 

constituit garantia de buna executie in cuantum de 5% din valoarea adjudecata 

in urma licitatiei, în cazul în care este constituită o garanţie de bună execuţie 

în cuantum egal cu contravaloarea masei lemnoase din postaţă, predarea masei 



lemnoase spre exploatare se poate face şi după garantarea prin instrumente de 

plată, cu scadenţă la maximum 30 de zile calendaristice;  

20. Conform HG nr. 470/2014 pentru aprobarea normelor referitoare la 

provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul 

spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat 

lemn rotund coroborat cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 

European si al Cosiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care 

revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, dupa data 

de 01.01.2015 nu se vor mai emite autorizatii de exploatare catre agentii 

economici pentru masa lemnoasa exploatata pe picior, daca acestia nu fac 

dovada implementarii unui sistem propriu de due diligence. 

21. Masa lemnoasa adjudecata si contractata se va esalona, achita si exploata 

integral in termenele 23-03-15.04.2018 si 15.09-31.12.2018, respectind 

prevederile Ord. 1540/2011, privind termenele, modalitatile si perioadele de 

colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

22. Este obligatoriu transportul regulat al masei lemnoase exploatate, pentru a nu 

crea stocuri mari in platformele primare, evitandu-se astfel degradarea 

drumurilor forestiere si pentru a evita furturile de material lemnos. 

23. Operatorii economici care semneaza contractele de masa lemnoasa pe picior 

sunt obligati sa solicite si sa obtina autorizatia de mediu pentru activitatea de 

exploatari forestiere, conform Ordinilui nr.1298/2011. 

24. Operatorii economici care adjudeca masa lemnoasa pe picior sunt obligati sa 

prezinte la autorizarea parchetului lista personalului angajat care va fi implicat 

in activitatea de exploatare forestiera si totodata orice modificare care survine 

pe parcursul desfasurarii activitatii de exploatare cu privire la aceasta lista, in 

scris. 

25. Partida nr.1043,1204,1206,1210, proprietar Comuna Racos se vor achita 

integral in termen de 48 de ore de la data adjudecarii acesteia prin licitatie,  

conform Hotararii Consiliului Local Racos nr.47/28.08.2014. 

26. Pentru partizile neadjudecate in data de 13.03.2018 si pentru cele adjudecate si 

pentru care nu se semneaza contractul de vanzare-cumparare in termenul legal 

se va organiza o noua licitatie in data de 23.03.2018, urmata de negociere 

imediat dupa incheierea licitatiei. 

27. Prezentul caiet de sarcini se completeaza cu prevederile H.G. nr.715/2018, a 

Ordinului M.M.P. nr.1540/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, a 

H.G. nr.470/2011 cu completarile si modificarile ulterioare, a Ordinilui 

nr.837/2014 cu completarile si modificarile ulterioare si a H.G. nr.845/2015, 

precum si cu alte acte normative in vigoare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE COMISIEI 

 

Ing. RADEANU GHEORGHE 


