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CAIET DE SARCINI 
pentru licitaţia de sortimente de masă lemnoasă fasonata 

la drum auto din data de 28.06.2019 
 
 
 

I. OBIECTUL LICITAŢIEI 
Vânzarea de sortimente de masă lemnoasă fasonată la drum auto din cota anului 

2019 în volum de 59.27  mc, conform documentaţiei de licitaţie  anexate care face parte  
integrantă din prezentul caiet de sarcini. 

 
II. DATA ŞI LOCUL LICITAŢIEI 
1. 28.06.2019, ora 12,00 la sediul RPLP Maierus R.A., situat în comuna Măieruş, 

str. N. Bălcescu nr.2, jud. Braşov . 
 
III. DATA ŞI LOCUL PRESELECTIEI 

Preselecţia persoanelor juridice va avea loc în data de 25.06.2019 ,ora 16:00 
conform prevederilor art.55, art.56 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 25.06.2019 ora 14:00; 
 

IV. MODUL DE LICITAŢIE 

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

 
V. ALTE PRECIZĂRI 

1 . Licitaţia de sortimente se desfaşoară cu respectarea H.G. nr.715/2017 
 
2. Tariful de participare la licitaţie este de 150 lei care include şi contra-valoarea 

caietului de sarcini. 
 
3. Preţul de începere al licitaţiei se exprimă în lei/mc, volum brut ( în cazul lemnului 

rotund ) şi în lei / U.M. convenţională. 
 
4. Pentru participarea la licitaţie, solicitantul trebuie să anexeze la cererea de 

înscriere, următoarele documente, în copie conform cu originalul : 

• a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici; 

• b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori 
economici la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent 
de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici 
străini; 

• c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori 
economici, eliberat de oficiul registrului comerţului prin serviciul Online Info Cert, 
cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei; 

• d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 
economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de 



administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-
teritoriale şi/sau faţă de proprietar; 

• e) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului 
economic/grupului de operatori economici valabil şi cu anexa acestuia 
completată la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de 
resort din România, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori 
economici străini; 

• f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 
economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, 
aşa cum este definit la art. 1 lit. e); 

• g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 
economic/grupului de operatori economici privind capacitatea proprie de 
procesare pentru operatorii economici/ grupurile de operatori economici care 
cumpără masă lemnoasă în condiţiile art. 7; 

• h) atestarea capacităţii de industrializare a lemnului fasonat, conform art. 71 alin. 
(2), pentru producătorii din industria mobilei.  
 

5. Persoanele juridice admise pentru a participa la licitaţie au obligaţia ca anterior 
desfăşurării acesteia să vizioneze pe teren loturile de sortimente de masă 
lemnoasă fasonată la drum auto pe care le vor licita. Eventualele 
necorespondenţe cantitative si/sau calitative constatate cu ocazia verificarilor 
efectuate pe teren vor fi aduse la cunoştinţă în scris organizatorului licitaţiei, 
anterior licitaţiei, pentru luarea măsurilor legale ce se impun. 
 

6. Persoanele juridice admise pentru participarea la licitaţie sunt obligate să achite, 
anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul RPLP Maierus R.A., 
nr.RO45BRDE080SV33889860800 descis la BRD Sucursala Brasov prin 
instrumente legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la 
casieria unităţii, o garanţie de contractare în cuantum de cel puţin 5% din 
valoarea de începere a licitaţiei pentru volumul de masă lemnoasa pentru care 
sunt înscrise precum şi tariful de participare de la pct. 2. 

 
7. Dovada constituirii garanţiei de contractare se depune la secretarul comisiei de 

licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie. 
 

8. Neîndeplinirea condiţiei de la pct. 7 determina interzicerea participării la licitaţie 
a persoanei juridice în cauză.  

 
 

• Contractele se semnează în maxim 10 zile de la  ziua desfăşurării licitaţiei.  

• Masa lemnoasă fasonata rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate 
adjudeca prin negociere, în data de 28.06.2019, , conform art.42 alin.(4) si (5) din 
HG. Nr.715/2017 si în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte 
reglementări în vigoare. 

• Ridicarea materialului lemnos se va face dupa asigurarea platii pentru  cantitatile 
contractate ce urmeaza a fi  livrate. 

• Lista loturilor de masă lemnoasă fasonată la drum auto ce se scot la licitaţie şi 
contractul cadru fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini. 

• Termene de ridicare a masei lemnoase licitate : 
- intrevalul de timp se va stabilii de comun acord. 

• În cazul în care o persoană juridică nu ridică întreaga cantitate de material lemnos 
în intervalul de timp stabilit, el va pierde garanţia de contractare, iar materialul lemnos 
netransportat va fi scos din nou la licitaţie. 



• În cazul în care între data licitaţiei şi cea a ridicării materialului lemnos caştigat la 
licitaţie se produce deprecierea masei lemnoase, vina exclusivă îi revine persoanei juridice. 
Acesta va trebui sa plăteasca întreaga valoare a materialului lemnos caştigat la licitaţie la 
preţul oferit în licitaţie. 

• În vederea respectării prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1373/2008 cu 
modificările ulterioare privind reglementarea furnizării şi transportului rutier de bunuri 
divizibile pe drumurile publice din România, persoanele juridice care au adjudecat masa 
lemnoasă la licitaţie, sunt obligate să folosească pentru transportul masei lemnoase, 
vehicule dotate cu instalaţii de cântărire şi emitere a tichetului de cântar. 

• La licitatie pot participa atat persoane fizice cat si societati comerciale care nu 
au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului, numai pentru achizitionarea prin licitatie a 
lemnului de foc. 

• Prezentul caiet de sarcini se completeaza cu Legea nr.133/2015/ 
175/14.07.2017  Codul Silvic. 

 
 

 
 

PREŞEDINTELE COMISIEI DE LICITATIE 
Ing. RADEANU GHEORGHE 

            

 

                                                                                                    

                                                                                          


