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CAIET DE SARCINI 
AFERENT LICITATIEI/NEGOCIERII DE MATERIALE LEMNOASE FASONATE DIIM 

DATA DE 26.06.2018 

1. Loturile de materiale lemnoase fasonate oferite la sedinta de licitatie/negociere sunt prezentate in anexa 1. Loturile 
care sunt oferite la prima licitatie pot fi adjudecate doar prin licitatie. Loturile de material lemnos fasonat ramase 
neadjudecate dupa o licitatie se pot supune negocierii, organizata in data prevazuta in anuntul de licitatie, cu respectarea 
conditiilor de preselectie. Pentru fiecare licitatie organizata si pentru fiecare lot, tipul de licitatie se face cunoscut prin 
intermediul anuntului de licitatie. 

Pretul de pornire aferent fiecarui lot supus la licitatie/negociere este exprimat in lei/mc, volum brut, $i net fara TVA si 
este prezentat in anexa 1. 

Locul de desfasurare al licitatiei/negocierii este la sediul RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, Saliste, str. Baii, nr. 1, 
jud. Sibiu, la data si ora comunicate prin anuntul de licitatie. 

In cazul sedintei de negociere comisia de licitatie/negociere admite participarea la negociere a operatorilor 
economici/grupurilor de operatori economici care indeplinesc conditiile de preselectie §i numai in limita sumei bane§ti 
ramase neutilizata din garantia de contractare depusa pentru participarea la licitatie, dupa caz. Negocierea se poate face in 
sens crescator sau descrescator. Pentru loturile neofertate in cadrul licitatiei pretul rezultat din negociere nu poate fi mai 
mic cu mai mult de 20% din pretul de pornire la licitatie. Pentru loturile care au avut doar un singur ofertant, pretul rezultat 
din negociere nu poate fi mai mic decat pretul oferit in licitatie de operatorul economic respectiv. Tn cazul in care pentru 
lotul care s-a supus adjudecarii prin negociere sunt eel putin doi ofertanti care au facut oferte egale, negocierea se 
transforms Tn licitatie deschisa cu strigare, pornind de la pretul oferit. 

2. Operatorilor economici/grupurilor de operatori economici interesati, care solicita i n f o r m a l privitoare la volumul $i 
sortimentatia industriaia a materialului lemnos ce urmeaza a fi licitat/negociat, li se pune la dispozitie la sediul ocolului 
silvic documentatia tehnica necesara, de catre organizatorul licitatiei. 

Tn situatia Tn care operatorii economici/grupurile de operatori economici interesati solicita sa vizioneze materialele 
lemnoase supuse vanzarii, organizatorul licitatiei asigura conditiile pentru vizionare §i desemneaza un specialist Tn acest 
sens pe baza unei planificari. Mijloacele de transport vor fi asigurate de operatorul economic, iar deplasarea se va face la 
data si ora stabilita de catre specialistul desemnat. Facem mentiunea ca piesele nemarcate cu placute cu numar de ordine 
nu fac parte din loturi. 

3. Termenul de 2 zile de la adjudecare pana la Tncheierea contractelor de vanzare-cumparare a materialelor lemnoase 
fasonate se prelunge$te cu perioada dintre data depunerii contestatiei §i data primirii raspunsului de catre contestatar; 
termenul primirii raspunsului este de 5 zile lucratoare de la data depunerii contestatiei. 

Tn situatia Tn care conducatorul organizatorului licitatiei constata ca se confirma aspectele contestate va proceda la 
anularea adjudecarii si restituie garantia de contractare. 

4. Pentru participare la licitatie/negociere, operatorul economic trebuie sa depuna, pana la termenul prevazut Tn 
anuntul de licitatie, o cerere de Tnscriere, care se Tnregistreaza Tn registrul de corespondent^ al organizatorului §i la care 
trebuie sa anexeze documentatia formata din urmatoarele documente, dupa caz, Tn original sau Tn copie certificate, sub 
semnatura, de catre reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu originalul: 

ajdocumentul de Tnregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comertului sau, dupa caz, documentul 
echivalent de Tnregistrare, Tn cazul operatorilor economici straini; 

bjcertificatul constatator privind operatorul economic, Tn original, sau copie conform! cu originalul, eliberat de oficiul 
registrului comertului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informatii extinse despre acesta, solicitate de 
organizator prin serviciul Recom Online, cu eel mult 30 de zile calendaristice Tnainte de data preselectiei; 

cjdeclaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic ca nu are datorii restante fata de 
administratorii fondului forestier proprietate publica a statului, respectiv fata de proprietarul/administratorul fondului 
forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz, precum §i faptul ca asociatul unic/niciunul din 
asociatii operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de operatori economici care are datorii 
restante fata de administratorii fondului forestier proprietate publica a statului, respectiv fata de 
proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz; 

djcertificatul de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera al operatorului economic, valabil, anexa acestuia 
completata la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnatura reprezentantului legal al 
operatorului economic, sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din Romania, Tn cazul 
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operatorilor economici straini; acest document trebuie prezentat de cStre operatorii economici care sunt atestaji pentru 
activitatea de exploatare forestierS Tn copie conforms cu originalul numai Tn cazui licitabiilor/negocierilor organizate 
pentru valorificarea masei lemnoase; 

e)declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind 
apartenenta/neapartenenta la un grup de operatori economici, a§a cum este definit la art. 1 lit. h); 

f)certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producStorii din industria mobilei, 
potrivit prevederilor art. 58, numai Tn cazul licitabiilor organizate pentru lemn fasonat $i numai de catre administratorii 
fondului forestier proprietate publica a statului, sau, dupa caz, precontractul de servicii de prelucrare primara a lemnului 
fasonat Tncheiat Tntre prestatorul de servicii j i producStorul din industria mobilei care debine certificat de atestare privind 
capacitatea de industrializare a lemnului; aceste documente se prezintS Tn copie conforma cu originalul; 

g)declaratie prin care operatorul economic declarS, pe propria raspundere, cS asigurS prin capacitatea proprie 
procesarea a 40% din volumul achizibionat; aceasta declarable este necesarS numai pentru cumpSrarea de lemn fasonat la 
drum auto, provenit din fondul forestier proprietate publica, din produse principale sau produse accidentale I; 

h)declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situabia completSrii la zi a 
atestatului de exploatare a cazierului tehnic de exploatare; Tn cazul Tn care atestatul de exploatare nu este completat la 
zi, Tn declarable se vor menbiona volumul de masS lemnoasa adjudecatS/cumpSratS direct/achizibionatS pentru prestSri 
servicii $i neoperata Tn anexS, precum fi vanzStorul; acest document se va prezenta numai de catre operatorii economici 
care participS la licitabiile de vanzare a masei lemnoase; 

i) pentru respectarea condibiilor prevSzute de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicatS, cu modificSrile fi 
completarile ulterioare, operatorul economic/grupul de operatori economici depune la organizatorul licitabiei o declarable 
pe propria raspundere care sS cuprinda situabia volumului de lemn fasonat achizibionat/procesat anual din fiecare specie fi 
sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este definit la art. 1 lit. w). 

(6)Cererea fi documentabia prevazute la alin. (5) se pot depune la organizatorul licitabiei prin una dintre urmatoarele 
modalitabi: 

a)direct la registraturS, pe hartie; 
b)prin poftS/curier, pe hartie; 
c)prin pofta electronics, format pdf, semnate cu semnatura electronics calificatS sau sigiliu electronic calificat. Pentru 

a fi admise la licitatie/negociere pentru materiale lemnoase fasonate, persoanele fizice depun: 
a) autorizatia de constructie aflata in termen de valabilitate, in copie, pentru lemnul de lucru; 
b) cartea de identitate, in copie. 

Cantitatea maxima pentru persoanele fizice este de 50 mc, iar aceasta nu poate face obiectul comercializarii. 
Comisia de preselecbie respinge participarea la licitatie/negociere a solicitantului care se afIS eel pubin Tn una dintre 

urmatoarele situabii: 
a)nu a depus/nu a transmis electronic toate documentele prevazute la art. 21 alin. (5) fi (9), dupa caz, pana la data stabilitS 
Tn anunb sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, dupa caz; 
b)are datorii restante faba de administratorii fondului forestier proprietate publica a statului, precum fi faptul ca asociatul 
unic/unul din asociabii operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are 
datorii restante faba de administratorii fondului forestier proprietate publica a statului; neadmiterea la licitabie/negociere 
se face pentru masa lemnoasa/lemnul fasonat provenitS/provenit din acest fond; 
c)are datorii restante faba de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a unitabii administrativ-
teritoriale, precum faptul ca asociatul unic/unul din asociabii operatorului economic este asociat la un operator 
economic/grup de operatori economici care are datorii restante faba de proprietarul/administratorul fondului forestier 
proprietate publica a unitabii administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitabie/negociere se face pentru masa 
lemnoasa/lemnul fasonat provenita/provenit din fondul forestier proprietate publica a unitabii administrativ-teritoriale Tn 
cauza; 

d)nu are certificat de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera valabil la momentul preselecbiei, Tn cazul operatorilor 
economici care solicits Tnscrierea la licitabiile/negocierile de masa lemnoasa; 
e)nu are capacitate de exploatare forestiera disponibila conform certificatului de atestare $i anexei la acesta §i declarabiei 
pe propria raspundere privind situabia capacitabii anuale disponibile, Tn cazul operatorilor economici care solicits Tnscrierea 
la licitabiile/negocierile de masS lemnoasS; capacitatea disponibila pentru un an de producbie se calculeazS ca diferenba 
dintre volumul anual atestat §i volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar TncS neautorizat la exploatare pentru 
respectivul an de producbie; 
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f)nu a realizat procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile j i completarile 
ulterioare; constatarea nerealizarii procentului prevazut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu 
modificarile $i completarile, se face prin act administrativ emis de conducatorul structurii teritoriale de specialitate a 
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura competente teritorial, care se posteaza pe site-ul autoritatii 
publice centrale care raspunde de silvicultura; aceasta prevedere se aplica numai ?n cazul operatorilor economici care 
solicita Tnscrierea la licitatiile de lemn de lucru fasonat; 
g)a depajit procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile $i completarile 
ulterioare; constatarea depa§irii se face prin act administrativ emis de conducatorul structurii teritoriale de specialitate a 
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura competenta teritorial; in termen de 5 zile lucratoare, structura 
teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura competenta teritorial transmite 
autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura actul administrativ, care are obligatia postarii pe site-ul acesteia, 
cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3); 

h)nu prezinta certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat potrivit prevederilor art. 
58, Tn cazul operatorilor economici din industria mobilei care solicita participarea la runda I a licitatiilor de vanzare a 
lemnului de lucru fasonat, sau, dupa caz, precontractul de servicii de prelucrare primara a lemnului fasonat Tncheiat Tntre 
prestatorul de servicii §i producatorul din industria mobilei care detine certificat de atestare privind capacitatea de 
industrializare a lemnului; aceasta conditie este numai Tn cazul licitatiilor organizate de catre administratorii fondului 
forestier proprietate publica a statului; 
i)a avut contracte reziliate Tn ultimele 6 luni anterior datei licitatiei, din culpa sa, cu organizatorul licitatiei pentru masa 
lemnoasa/lemn fasonat, respectiv nu a Tncheiat Tn ultimele 6 luni anterior licitatiei, din culpa sa, sau a cesionat contrar 
prevederilor prezentului regulament contracte pentru masa lemnoasa/lemn fasonat pentru care a fost declarat 
adjudecatar; 

j)la data preselectiei are acumulate eel putin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu 
modificarile §i completarile ulterioare. Operatorii economici nu participa la sedinta comisiei de preselectie. 

La sfarjitul §edintei de preselectie, comisia Tncheie un proces-verbal Tn care se consemneaza: data $i locul 
desfa$urarii preselectiei, membrii comisiei de preselectie prezenti, solicitantii care s-au Tnscris Tn vederea participarii la 
licitatie/negociere, solicitantii admiji §i volumul maxim de masa lemnoasa pe care acejtia Tl mai pot achizitiona, la data 
preselectiei, adjudeca conform datelor Tnregistrate Tn documentele prevazute la art. 21 alin. (5), solicitantii respin§i $i 
motivul respingerii lor, observatii cu privire la organizarea desfa§urarea preselectiei §i la ora afi§arii rezultatului 
preselectiei. 

Procesul-verbal de preselectie, dupa semnarea de catre membrii comisiei prezenti, se Tnregistreaza Tn registrul de 
corespondenta al organizatorului. 

Procesul-verbal al comisiei de preselectie se afijeaza la sediul organizatorului licitatiei j i se posteaza pe site-urile 
unde a fost publicat anuntul de licitatie, eel mai tarziu Tn ziua lucratoare urmatoare preselectiei. 

Operatorul economic care considera ca, din motive neTntemeiate, nu a fost admis sa participe la licitatie/negociere 
poate face contestatie. Contestatia se formuleaza Tn scris se depune la sediul organizatorului, Tn termen de maximum 24 
de ore de la data ora afifarii rezultatului preselectiei. Tn situatia Tn care termenul se Tmplinejte Tntr-o zi nelucratoare, 
acesta se prelunge§te corespunzator pana Tn urmatoarea zi lucratoare. 

Conducatorul organizatorului este obligat sa solutioneze contestatia prin decizie motivata, Tn ziua depunerii 
contestatiei sau Tn ziua lucratoare urmatoare depunerii acesteia; decizia se afi§eaza pana la sfarjitul programului de lucru 
din ziua lucratoare la sediul organizatorului $i se comunica contestatarului. 

Tn situatia Tn care Tn urma analizarii contestatiei se stabilejte ca aceasta a fost Tntemeiata, conducatorul organizatorului 
dispune admiterea contestatarului la licitatie/negociere. 

5. Operatorul economic/grupul de operatori economici participant/participanti la licitatie trebuie sa faca dovada 
achitarii, anterior Tnceperii $edintei de licitatie, Tn contul organizatorului (cont R049RZBR0000060003083820 deschis la 
RAIFFEISEN BANK SALISTE) prin instrumente bancare legale decontabile pana la Tnceperea licitatiei sau Tn numerar la 
casieria organizatorului, a garantiei de contractare stabilita de organizatorul licitatiei pentru fiecare lot in parte, pentru 
volumul de materiale lemnoase pe care intentioneaza sa Tl cumpere. De asemenea operatorul economic/grupul de 
operatori economici trebuie sa achite anterior inceperii sedintei de licitatie un tarif de participare la licitatie Tn valoare de 
100 lei la casieria organizatorului. 

Documentul privind dovada achitarii garantiei de contractare si a tarifului de participare se depune la secretariatul 
comisiei de licitatie cu minim 2 ore inaintea Tnceperii jedintei de licitatie. 
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NeTndeplinirea c o n d p l o r de mai sus (achitare garantie contractare, achitare tarif participare) determina interzicerea 
participarii la licitatie a operatorului economic/grupului de operatori economici. 

Garantia de contractare pentru materialele lemnoase adjudecate se refine pana la semnarea contractului de vanzare-
cumparare. Tn situatia Tn care cuantumul garantiei de contractare constitute anterior licitatiei este mai mare decat garantia 
de contractare pentru materialele lemnoase adjudecate, diferenta pana la garantia constituita se restituie operatorului 
economic, la cerere, Tn termen de eel mult 3 zile lucratoare. 

Garantia de contractare nerestituita, poate constitui garantie pentru participarea la o licitatie/negociere ulterioara, 
organizata Tn conditiile prezentului regulament, numai cu acordul scris al operatorului economic. 

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic/grupului de operatori economici Tn urmatoarele situatii: 
a) a fost Tncheiat Tn termen contractul de vanzare-cumparare a materialelor lemnoase, iar valoarea garantiei se va 

utiliza pentru constituirea garantiei de buna execute §i/sau pentru plata contravalorii materialului lemnos contractat; 
b) nu s-a Tncheiat contractul de vanzare-cumparare, din vina exclusiva a operatorului economic/grupului de operatori 

economici. 

c) operatorul economic isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia. 
6. Anuntul privind organizarea licitatiei de materiele lemnoase fasonate, se publica cu eel putin 10 zile calendaristice 

Tnainte de data desfa$urarii licitatiei/negocierii. 

Anuntul se publica pe site-ul www.ocoalederegim.ro, administrat de Asociatia Administratorilor de Paduri din 
Romania, pe site-ul regiei www.osvaleafrumoasei.ro si se afi§eaza la sediul organizatorului. 

Anuntul afi§at la sediul organizatorului si eel publicat pe site-urile de mai sus, pe langa datele din anuntul de 
licitatie/negociere, vor mai cuprinde: 

a) lista loturilor care se liciteaza, precum si garantiile de contractare aferente; 
b) pretul de pornire a licitatiei pentru fiecare lot, exprimat Tn lei/mc volum net, fara TVA. 
7. Deschiderea sedintei de licitatie se face de catre presedintele comisiei, la locul, data si ora comunicate prin anuntul 

de licitatie, prezentandu-se componenta comisiei, membrii prezenti, tipul de licitatie, modul de desfasurare a licitatiei, 
numarul minim de cvorum si toate informatiile necesare desfasurarii licitatiei.Tn cazul licitatiei publicein plic inchis se 
procedeaza astfel: 

ajetapa I: prezentarea ofertelor scrise Tn plic Tnchis: comisia de licitatie deschide plicurile depuse de ofertanti, Tn prezenta 
participantilor, face publice ofertele, Tnregistreaza Tn fi§a de desfasurare a licitatiei preturile oferite pentru fiecare 
partida/lot/piesa $i Tntocmejte lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate. 
Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit pretul eel mai mare. 
Partizile/Loturile/Piesele ramase neadjudecate dupa etapa I si care au mai fost oferite la o alta licitatie se supun negocierii, 
organizata Tn aceeasi zi, imediat dupa Tncheierea licitatiei sau Tn ziua urmatoare acesteia, conform precizarii din anuntul de 
licitatie $i numai pentru operatorii economici ofertanti la etapa $i ale caror oferte sunt eel putin egale cu pretul de pornire 
la licitatie. 
(4)Tn cazul Tn care ofertantul/potentialul adjudecatar depaseste cuantumul garantiei de contractare depuse pentru licitatia 
Tn cauza, ofertele se vor considera invalide Tn ordinea inversa celei din oferta scrisa a acestuia din lista prevazuta la alin. (1) 
lit. b), depusa §i Tnregistrata Tn fi§ele de desfasurare a licitatiei; adjudecarea partizii/lotului/piesei Tn cauza se faceTn functie 
de ofertele valide. 

Loturile ramase neadjudecate dupa prima licitatie se supun negocierii, la data stabilita de organizatorul licitatiei, asa 
cum este prevazut in anuntul de licitatie. 

8. Tncheierea contractului de vanzare-cumparare a materialelor lemnoase adjudecate prin licitatie/negociere are loc Tn 
termen de maximum 2 zile lucratoare de la data licitatiei, respectiv a negocierii si se face la sediul organizatorului. 

NeTncheierea contractului de vanzare-cumparare a materialelor lemnoase adjudecate Tn termenul maxim de 2 zile 
lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din vina operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, 
atrage anularea adjudecarii pentru materialele lemnoase respective si pierderea garantiei de contractare aferente. 

Adjudecatarii materialelor lemnoase fasonate nu au dreptul de a cesiona contractele de vanzare-cumparare Tncheiate Tn 
urma licitatiilor/negocierilor. 

9. Operatorii economici care contracteaza materiale lemnoase fasonate si care ulterior reziliaza contractele din motive 
nejustificate, pierd garantia de contractare sau garantia de buna executie aferenta, dupa caz, precum si dreptul de 
participare la licitatie/negociere pentru o perioada de 6 luni de la data rezilierii. 
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Operatorii economici care au datorii restante la administratorul fondului forestier proprietate publica a unita$ii 
administrativ-teritoriale §i/sau fata de proprietar nu vor participa la licitatie/negociere. 

10. Termenul de plata dupa semnarea contractelor este de 2 zile lucratoare, iar pentru transportul masei lemnoase din 
depozit este de 5 zile lucratoare. Aceste termene se vor puncta si in contract. 

10. Acte normative aplicabile: Legea 46/2008 Codul Silvic cu modificarile si completarile ulterioare; HG 715/2017 pentru 
aprobarea regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica; HG 470/2014 privind 
aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase la regimul spatiilor de 
depozitare a materialelor lemnoase si a instalatiilor de prelucrat lemn rotund precum si a unor masuri de aplicare a 
Regulamentului UE nr. 995/2010; Normele tehnice nr. 4 pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii; OM 
1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si 
transport al materialului lemnos cu completarile si modificarile ulterioare; OM 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei 
privind organizarea si functionarea SUMAL, obligatiile utilizatorilor SUMAL, precum si structura si modalitati de transmitere 
a informatiilor standardizate; OM 1158/2016 privind aprobarea Planului de management si Regulamentul siturilor Natura 
2000 ROSCI0085 Frumoasa si ROSPA0043 Frumoasa; Regulamentul UE nr. 995/2010; Legea 171/2010 privind stabilirea si 
sanctionarea contraventiilor silvice; OUG 195/2005 privind Protectia Mediului; Codul civil, Codul Comercial si alte 
reglementari in vigoare. 

11. Formularea, inregistrarea si solutionarea contestatiilor cu privire la: 
Preselectie: Operatorul economic care considera ca, din motive intemeiate, nu a fost admis sa participe la 

licitatie/negociere poate face contestatie. Contestatia se formuleaza in scris, se depune la registratura organizatorului in 
termen de 24 de ore de la data afisarii rezultatului preselectiei si se adreseaza conducatorului organizatorului licitatiei. 
Acesta va solutiona contestatia prin decizie motivata, in ziua depunerii contestatiei sau in ziua urmatoare depunerii. Decizia 
se afiseaza la sediul ocolului silvic pana la sfarsitul programului de lucru al zilei in care a fost emisa si se comunica 
contestatarului. 

Licitatie/negociere: Contestatiile se inregistreaza la sediul organizatorului licitatiei in termen de 24 de ore de la 
licitatie, iar organizatorul are obligatia de a le solutiona si de a transmite modul de solutionare, cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare. 

12. Prezentul caiet de sarcini cuprinde s i : 
Anexa 1 - Lista loturilor oferite, preturile de pornire si garantia de contractare aferenta ; 
Anexa 2 - Reglementari ce trebuiesc respectate de operatorii economici la achizitionarea materialului 
lemnos fasonat la drum auto 
Anexa 3 - Modelul contractului de vanzare-cumparare a masei lemnoase fasonate 
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Anexa 2 

Reglementari ce trebuiesc respectate de operatorii economici la achizitionarea materialului lemnos fasonat din 
depozite 

1. Transportul materialului lemnos rezultat din lotul licitat se face cu respectarea stricta a prevederilor HG 470/2014 
pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase si regimul 
spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si a instalatiilor de prelucrat lemn rotund, cu completarile si modificarile 
ulterioare. 
2. Se va evita deteriorarea drumului auto la incarcarea si transportarea materialului lemnos, respectandu-se sarcina 

maxima admisa a autotrenului forestier. 
3. Nu se va efectua cojirea materialului lemnos rasinos pe suprafata locatiei de incarcare si se va curata aceasta de 

resturi de exploatare sau sortare. 
4. Titularul contractului este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de prevenire 

a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si padurilor. Se vor respecta normele NTSM la sortarea, incarcarea si 
transportul materialelor lemnoase contractate. Cumparatorul isi asuma intreaga raspundere privind respectarea 
normelor de protectia muncii, protectia mediului inconjurator, prevenirea si stingerea incendiilor, pe intreaga 
perioada a desfasurarii lucrarilor de sortare, incarcare si transport a masei lemnoase contractate. 

5. Cumparatorul va aduce la cunostinta in scris vanzatorului cazurile de forta majora care due la neindeplinirea 
sarcinilor contractuale, in termen de 5 zile de la producerea acestora. Ocolul silvic va verifica pe teren cele 
consemnate de cumparator si se va intocmi un proces verbal cu specificarea observatiilor si masurilor ce se impun. 
Pe perioada de forta majora cand materialul lemnos nu poate fi transportat, nu se va rezilia contractul si nu se vor 
percepe penalitati pentru neplata ratelor scadente in perioada de forta majora. La data incetarii fortei majore 
constatata de reprezentantii vanzatorului se va intocmi un proces verbal de incetare, se vor reesalona la plata 
ratele scadente in perioada de forta majora si urmatoarele pe baza de act aditional, iar operatorul economic este 
obligat sa plateasca si sa ridice materialul lemnos contractat conform reesalonarii. In caz contrar, vanzatorul va 
rezilia unilateral contractul de furnizare material lemnos fasonat, iar operatorul economic pierde orice drept 
asupra materialului lemnos respectiv, precum si garantia de buna executie a lotului. 

6. Cumparatorul va ridica din depozit materialul lemnos adjudecat, dupa facturare si achitarea contravalorii lotului 
conform contractului. Expedierea se va face in prezenta personalului silvic nominalizat, care va poansona 
materialul lemnos cu dispozitivul dreptunghiular si va emite avizul de insotire in prezenta conducatorului 
mijlocului de transport al materialului lemnos emitand totodata si codul offline sau online dupa caz. 

7. Cumparatorul este obligat sa inceapa transportul materialului lemnos contractat in termen de maxim 10 zile de la 
data efectuarii platilor. 

8. Se recomanda ca Tn zilele in care se furnizeaza masa lemnoasa populatiei (marti vineri) sa nu se ridice masa 
lemnoasa adjudecata. 
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