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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 
Anexa la Hotărârea nr. 49/29.09.2017 

 

 

 

CAIET DE SARCINI  
 
Comuna Răducăneni, județul Iași 

Cod fiscal: 4540356 

Cont deschis la Trezoreria Răducăneni 

Tel./fax: 0232/292438 

E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com 

                    

           Licitaţie publică deschisă cu preselecţie organizată pentru exploatarea masei lemnoase 

pe picior, marcată, aferentă plantaţiei rutiere din zona drumurilor naţionale, astfel: 

- partida  I 

SC 13 Bazga de pe aliniament - Terenul de  fotbal 

    – volum brut, coaja  inclusă = 399 m3,  141 bucăţi arbori. 

 La licitaţie pot participa agenţii economici care sunt atestaţi pentru activitatea de exploatări 

forestiere, fac dovada că dispun de mijloace materiale, financiare şi de forţă de muncă specializată  

depun o documentație cu  respectarea prevederilor  Caietului de sarcini şi a Instrucţiunilor pentru 

ofertanţi. 

Prin înscrierea la licitaţie, se consideră că toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini 

sunt însuşite de  fiecare ofertant. 

 

I. Descrierea plantaţiei 

Plantaţia  oferită spre vânzare prin licitaţie publică deschisă, este constituită - din specia 

PLOP EUROAMERICAN  volum brut total de 399 mc  și  144  bucăți arbori. 

Plantaţia a fost scoasă spre vânzare în baza următoarelor acte de punere în valoare: 

- Actul de punere în valoare  29 Răducăneni- APV- nr. 1107122-IS-28/22.12.2016 - a  

Ocolului  Silvic Răducăneni. 

 

II. Condiţii de exploatare 

Perioada de execuţie a lucrării 

Perioada de execuţie a lucrării de către agentul economic va fi de: 

- 30 zile lucrătoare pentru partida I din momentul predării amplasamentului plantaţiei.  

Este interzisă execuţia lucrărilor în perioadele de timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ploaie, 

ninsoare etc.) sau cu vânt puternic, perioada respectivă adăugându-se la termenul final al perioadei de 

exploatare, în baza confirmării din partea reprezentanților în teritoriu ai Comunei Răducăneni, la 

solicitarea motivată a Achizitorului. 

Titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să organizeze exploatarea masei lemnoase în 

cadrul termenelor prevăzute în autorizațiile de exploatare, cu respectarea strictă a regulilor silvice de 

exploatare. 

mailto:primariaraducaneni@yahoo.com
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Predarea – primirea sectorului de plantaţie 

Predarea aliniamentului se face cu maximum 3 zile înainte de termenul de începere a 

exploatării prevăzut în Contract, de către un delegat din partea Comunei Răducăneni. 

În teren se realizează acțiunea de predare-primire, pe bază de «Proces verbal de predare a 

lucrărilor de exploatare a masei lemnoase» care cuprinde: 

- delimitarea aliniamentului/aliniamentelor; 

- arborii care se vor exploata, conform inventarului în baza căruia a fost elaborat actul de 

punere în valoare. 

Procesul verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase constituie document gestionar.  

La predarea-primirea amplasamentului, Achizitorul va fi reprezentat de împuternicitul său, 

care va deține împuternicire scrisă. 

Înainte de trecerea la un nou sector de lucru se va asigura curăţirea completă de crengi şi 

resturi de lemn, atât a zonei drumului cât şi a suprafeţelor de teren adiacente care nu aparţin drumului 

(teren arabil, păşune etc.). În cazul în care la verificarea pe teren se constată că preluarea 

aliniamentului nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de prezentul caiet 

de sarcini, se va încheia un act de constatare în care se va consemna atât volumul lemnului 

neexploatat (dacă este cazul), cât şi volumul lucrărilor necesare de realizat pentru îndeplinirea 

condiţiilor de preluare a amplasamentului plantaţiei, iar exploatarea va fi continuată cu plata 

eventualelor penalităţi, ce vor fi stipulate în contract. Constatarea îndeplinirii acestor cerinţe se va 

face de către şeful de district care va solicita convocarea comisiei de predare a unui nou sector de 

exploatare.  

Reguli silvice de exploatare ți reguli cu privire la  fazele de  de lucru la  doborârea arborilor: 

- se va evidenția zona de lucru  cu bandă de  securitate și se  va  delimita zona  periculoasă; 

- se va  inspecta interiorul arborelui în vederea constatării stării fitosanitare a acestuia; 

- se vor doborî, în exclusivitate, numai arborii marcați, cuprinși în actul de punere în valoare; 

- se va delimita poteca de  refugiu a  muncitorilor la  doborârea  arborelui; 

- se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați; 

- tăierea se face astfel încât înălțimea trunchiului după tăiere să nu depășească 10 cm de 

la nivelul terenului; 

- nu este permisă executarea tapei la mai mulţi arbori simultan; 

- calarea macaralelor se face numai prin intermediul calelor de lemn; 

- este interzisă deplasarea lemnului prin tragere cu mijloace mecanice; 

- arborii se exploatează la rând, lemnul subțire concomitent cu cel gros; 

- doborârea arborilor se execută pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi de arbori 

nemarcați, cât și prejudicii  cu  privire la  clădiri, străzi, trotuare, cabluri  electrice, instalații, 

vegetație  înconjurătoare; 

- masa lemnoasă rezultată se va ridica în aceeași zi cu tăierea, fiind interzisă depozitarea 

acesteia pe platforma drumului sau pe zona de siguranță a drumului; 

- transportul materialului lemnos se va face în mod obligatoriu însoțit de documentele de 

transport legale, completate corect, având inventarul masei lemnoase pe dimensiuni, specii și 

partizi; 

- materialul lemnos de lucru expediat din aliniament va fi însemnat la capete cu dispozitive de 

marcat dreptunghiulare conform Ordinului MAPDR nr. 1346/2011 și Ordinului MAAP nr. 

669/2014. 

- Atenție! – Ulterior defrișării propriu–zise, cioatele rămase se vor tăia la nivelul 

terenului, prin metode alese de către Achizitor. 

- Este interzisă doborârea arborilor pe timp de furtună, ceață, polei, ninsoare, ploaie 

torențială sau întuneric. 

- Achizitorul este obligat să introducă pe sectorul exploatat gama de utilaje adecvate 

tehnologiei de exploatare. De asemenea, este obligat să folosească pe fluxul tehnologic 

personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută. 

 



Pagină 3 din 9 

 

Semnalizarea lucrărilor și pilotarea circulației 

Începerea executării lucrărilor se va face numai după obţinerea aprobării pentru instituirea 

restricţiilor de circulaţie din partea administratorului drumului, în baza acordului poliţiei rutiere. Pe 

toată perioada efectuării operaţiunilor de tăiere, încărcare şi transport, agentul economic va asigura 

semnalizarea lucrărilor şi pilotarea circulaţiei rutiere pe sectorul de drum restricționat, conform 

aprobării primite, în baza Normelor metodologice aprobate prin Ordinul comun MI/MT nr. 1112/411 

publicat în Monitorul Oficial nr. 397/2000. 

Eventualele accidente de circulaţie produse în zona de lucru, a consecinţelor civile şi penale, 

cauzate de neluarea tuturor măsurilor de semnalizare, dirijare şi pilotare a circulaţiei revin în sarcina 

şi răspunderea Achizitorului. 

Asigurarea fluenței circulației 

Lungimea maximă a frontului de lucru nu va depăşi 100 m în aliniament şi 50 m în curbe. În 

cazul când, în mod excepţional, condiţiile locale impun doborârea arborilor pe platforma drumului, se 

va recurge la oprirea circulaţiei din ambele sensuri un timp cât mai scurt posibil, numai în prezenţa 

delegatului împuternicit cu siguranţa circulaţiei din cadrul S.D.N. Iași şi cu avizul Serviciului Rutier 

din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iași. 

Respectarea normelor de securitatea muncii şi P.S.I. și Mediu 

Instruirea personalului şi luarea tuturor măsurilor de protecţia a muncii sunt, în exclusivitate, 

în sarcina Achizitorului. 

Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării 

masei lemnoase, normele de protecţie a muncii în exploatări forestiere şi este obligaţia echipelor de 

muncitori ale Achizitorului de a participa la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă, fără a 

solicita cheltuielile aferente acestei acţiuni. 

Prestatorul va  respecta  prevederile legislației  în ceea ce  privește protecția  mediului, 

inclusiv cele ce  derivă din recunoașterea principiului „poluatorul plătește”.  

Prestatorul trebuie să evite  orice  agresiune asupra mediului prin poluarea  apei, aerului, 

solului cu  deșeuri, produse petroliere sau alte materiale periculoase prin depășiri ale nivelului de  

zgomot  admis. 

 

III.  Prejudicii 

Dacă prin doborârea arborilor s-a produs vătămarea, ruperea sau dezrădăcinarea unor 

exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea plantaţiei este obligată să sesizeze 

imediat şeful de district, fără ca aceşti arbori, după caz, să fie doborâți sau fasonați.  

Eventualele degradări produse drumului și/sau accesoriilor acestuia (semnalizare rutieră, 

parapete de protecţie etc.) în timpul activităţii de exploatare a masei lemnoase se vor remedia pe 

cheltuiala agentului economic, în baza unor devize întocmite de S.D.N. Iași. 

Dacă în urma verificărilor și controalelor efectuate de organismele abilitate se vor constata 

nerespectări ale prevederilor Caietului de sarcini, în urma cărora aceste organisme dispun 

sancţionarea furnizorului (Comuna Răducăneni), Achizitorul va întrerupe imediat exploatarea, va 

remedia în cel mai scurt timp neconformităţile semnalate şi va achita eventualele penalităţi. 

Exploatarea va putea fi continuată după confirmarea reprezentanţilor S.D.N. că au fost îndeplinite 

condiţiile anterioare. 

Pentru orice abatere de la exploatarea  corectă a masei lemnoase se  vor  aplica  prevederile  

Legii nr. 171/2010, cu  modificările  și completările  ulterioare, privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor silvice 

 

IV.   Organizarea activității pe sectorul plantației supus exploatării 

Achizitorul are următoarele obligații: 

- să introducă pe sectorul plantației gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare; 

- să folosească în fluxul tehnologic doar personal care deține calificarea corespunzătoare lucrărilor 

care se execută;  
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- să obţină avizele pentru sectoarele de drum în zona cărora există instalaţii electrice, 

telefonice, gaze naturale etc. de la deţinătorii acestora şi eventuala asistenţă tehnică pe timpul 

execuţiei lucrării; 

- orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii etc.) rămâne în exclusivitate în 

răspunderea Achizitorului; 

- întreaga răspundere pentru daunele provocate terţilor riverani sau participanţilor la trafic 

revine agentului economic. 

 

 Notă: Autorizația de exploatare  se va  elibera de  către  Ocolul Silvic  Răducăneni și se  va  

ridica de către operatorul economic . 

 

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI 

agenţi economici atestaţi pentru activitatea de exploatări forestiere 

 

 

DATE GENERALE 

 

Denumirea organizatorului licitaţiei: 

1. Denumire: COMUNA  RADUCANENI 

2. Adresa: sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași 

3. Cod fiscal:4540356 

4. Cod IBAN:____________________ 

5. Banca: Trezoreria Răducăneni 

6. Telefon, fax: 0232/292 438, 0232/292438 

7. e-mail:primariaraducaneni@yahoo.com 

  

 Procedura aplicată: licitaţie deschisă cu preselecţie, de  tipul  licitație  cu  strigare,  conform 

art.25 din Regulamentul de  valorificare a  masei lemnoase din fondul forestier proprietate  publică  

privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor de masă lemnoasă destinată agenţilor economici, anexă 

la Hotărârea Guvernului nr.617/2016, aferentă plantaţiei in aliniament –SC 13 – Bazga-din:  

- partida  I 

SC 13 Bazga in aliniament - Terenul de  fotbal 

    – volum brut, coaja  inclusă = 399 m3,  141 bucăţi arbori, specia – Plop Euroamerican 

 Au dreptul să participe la licitație/negociere pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior atât 

operatori economici/grupuri de operatori economici români atestați pentru activitatea de exploatare 

forestieră precum și operatori economici/grupuri de operatori economici străini, înregistrați într-un 

stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil 

deținut de aceștia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat și 

recunoscut/echivalat în condiţiile legii, de autoritatea de resort din România. Operatorii economici 

care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării 

de origine, cât şi traduceri oficiale ale acestora în limba română. 

            Legislaţia aplicată: 

 1. Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare; 

 2. HG nr.617/2016 - pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică; 

 3. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 36/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordinul MMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, 

modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările  si 

completările  ulterioare; 

5.  Legea nr.227/2015  – Codul Fiscal. 
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În afara actelor normative prevăzute mai sus este obligatorie respectarea de către părțile 

contractante a tuturor celorlalte reglementări legale referitoare la valorificarea şi recoltarea masei 

lemnoase. 

Contractele încheiate în urma licitațiilor/negocierilor, în baza prezentului caiet de sarcini se 

supun modificărilor care vor interveni în privința cadrului legislativ. În cazul în care aceste 

modificări vor face ca prevederile contractelor să devină incompatibile cu noul context legislativ, 

contractele respective vor fi reziliate. 

 

             Definiţii: În sensul prezentelor instrucţiuni, se înţelege prin: 

a) ofertant, licitant, Achizitor sau agent economic - oricare agent economic atestat 

pentru activitatea de exploatări forestiere, care a depus la registratura Comunei Răducăneni o 

solicitare scrisă de participare la preselecție/licitație; 

b) organizator sau Furnizor - deținătorul de fond forestier proprietate publică – 

COMUNA  RĂDUCĂNENI  

 

I. Preselecţia 

 Pentru admiterea la licitaţie a agenţilor economici, se va organiza o preselecţie în data de 

_______________________, începând cu ora 11:00,  la sediul Primăriei  Comunei Răducăneni - sat  

Răducăneni, comuna  Răducăneni, județul  Iaşi. 

 Documentația de preselecție va fi depusă la adresa indicată mai sus și în anunț, până la 

data de __________________, ora 10:30 – termen de înregistrare la Compartimentul Registratură 

și  Relații cu Publicul din cadrul Primăriei  Comunei  Răducăneni.  

               

• Documentaţia de preselecţie va cuprinde minim următoarele documente: 

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

data________ și ora _______, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul de 

corespondenţă al organizatorului şi la care va anexa documentaţia formată din următoarele 

documente, după caz, în original sau în copie certificată, de către reprezentantul legal al operatorului 

economic, pentru conformitate cu originalul:  

 a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului 

sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest 

document se prezintă în copie conformă cu originalul;  

 b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu 

originalul, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau 

informații extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 

de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;  

 c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, 

că nu are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a 

statului sau față de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a 

unităților administrativ teritoriale; acest document se prezintă în original; 

  d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului 

economic, valabil şi cu anexa acestuia completată la zi, precum și cazierul tehnic de exploatare 

completat la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, sau 

documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor 

economici străini; aceste documente se prezintă în copie conformă cu originalul;  

 e) 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. g) din Regulament; acest document se va prezenta în original; 

  f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului 

economic/grupului de operatori economici care să cuprindă situaţia actualizată a volumului de 

lemn achiziţionat/procesat din fiecare specie şi sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit 

prevederilor art. 8 din Regulament; acest document se prezintă în original;  

 g) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic 

privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare. În cazul în care atestatul de 
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exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se vor menţiona volumul de masă lemnoasă pe picior 

adjudecată şi neoperată în anexă, precum şi vânzătorul; acest document se va prezenta în original; 

  Cererea  de  participare şi documentaţia conținând înscrisurile de mai  sus se vor depune 

la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi:  

 a) direct la registratură, pe hârtie; 

  b) prin poştă/curier, pe hârtie; 

• Solicitarea scrisă de participare la preselecţie care va cuprinde: 

 - datele de identificare ale agentului economic: denumire, sediu, adresă, număr de 

înmatriculare în registrul comerţului, telefon, fax, e-mail, partida pentru care intenţionează să 

participe la preselecţie şi altele asemenea; 

 - numele şi prenumele reprezentantului legal al operatorului economic, semnătura olografă şi 

ştampila; 

 - numărul de înregistrare al solicitării de participare la preselecţie, din registrul de 

corespondenţă al operatorului economic. 

• Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie. 

În situația în care operatorii economici interesați să participe la licitație solicită să 

vizioneze masa lemnoasă care este supusă vânzării, va adresa o cerere în acest sens organizatorului 

licitației/negocierii iar acesta va asigura condițiile pentru vizionare și va desemna un specialist în 

acest sens, pe baza unei planificări. 

 

Limba de redactare: limba română. 

 Modul de prezentare al Documentaţiei de preselecţie 

Documentația de preselecție se depune la Registratura Primăriei  Comunei  Răducăneni, 

județul Iași  sau se trimite prin poștă sau curier la adresa menționată la capitolul  I, în plic 

închis, care va conține două exemplare, marcate în mod vizibil – ”ORIGINAL” și ”COPIE”.     

Documentația va fi îndosariată, însoțită de adresă de înaintare. Fiecare exemplar va conține în 

mod obligatoriu un opis, iar toate paginile din cadrul documentației vor fi numerotate, în 

ordine. 

Documentele din cuprinsul Documentaţiei de preselecţie vor fi tipărite sau scrise cu cerneală 

neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi 

corespunzător să angajeze ofertantul în contract. 

Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate, trebuie să fie înregistrate, 

semnate şi parafate conform prevederilor legale. 

 Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt 

vizate de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze documentele de preselecţie.

  

Costul asociat elaborării şi prezentării documentelor de preselecţie 

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării documentelor sale de 

preselecţie, iar organizatorul licitaţiei nu va fi responsabil sau răspunzător pentru costurile respective. 

 

Evaluarea documentaţiei de preselecţie 

În etapa de preselecţie se realizează analiza documentaţiilor depuse de solicitanţi și  hotărăște  

admitterea/respingerea participării acestora la licitație. 

 Comisia  de  preselecție  respinge  participarea la licitație a  solicitantului care se  află cel 

puțin în una  dintre  situațiile: 

    a) nu a depus toate documentele  de participare până la data stabilită în anunţ sau documentele 

depuse sunt incomplete, nu sunt în original sau nu sunt certificate pentru conformitate cu originalul, 

după caz; 

    b) are datorii restante faţă de bugetul de  stat,    față de  Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva  și  

față de  organizatorul licitației;    

  c) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare valabil; 

    d) nu are capacitate de exploatare disponibilă conform certificatului de atestare şi anexei la acesta 

şi declaraţiei pe propria răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile; 
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    e)nu prezintă atestatul referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat potrivit 

prevederilor art. 49, în cazul producătorilor din industria mobilei care solicită exercitarea dreptului de 

preempţiune, numai în cazul licitaţiilor/negocierilor organizate de către administratorii fondului 

forestier proprietate publică a statului; 

    f) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni, din culpa sa sau nu a încheiat, din culpa sa, contracte 

dacă şi-a adjudecat masă lemnoasă pe picior prin licitaţie; 

   g) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau 

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situaţie similară cu cele menţionate 

anterior, reglementată prin lege; 

  h) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); 

           Comisia de preselecţie va analiza şi se va pronunţa doar asupra documentaţiilor depuse 

şi înregistrate conform prevederilor prezentelor Instrucţiuni, până la data şi ora preselecţiei 

specificate în anunț. 

Prezentarea incompletă a documentelor prevăzute mai sus sau prezentarea de date 

incomplete, eronate sau false în documente, va conduce la respingerea în faza de preselecţie a 

agentului economic respectiv. 

În urma verificării documentaţiei şi a modului de îndeplinire a condiţiilor preselecţiei, comisia 

de preselecţie va transmite operatorilor economici participanţi la preselecţie, conform prevederilor 

legale, după caz: 

- confirmarea scrisă, în care se precizează admiterea înscrierii agentului economic la licitaţie 

şi cantitatea maximă de masă lemnoasă ce va putea fi adjudecată de agentul economic; 

 - comunicarea neadmiterii înscrierii agentului economic la licitaţie, din cauza neîndeplinirii 

de către agentul economic a condiţiilor preselecţiei şi/sau nerespectării prevederilor contractelor 

încheiate anterior, reziliate în condiţiile legii. 

 

II. Desfăşurarea licitaţiei 

 Licitaţia deschisă cu strigare se va desfăşura la sediul Primăriei  Comunei  Răducăneni, 

sat Răducăneni,  comuna  Răducăneni, județul Iași, la data şi ora precizate în anunţul 

publicitar, respectiv data de _______________________ ora 11:00, în prezenţa reprezentanţilor 

împuterniciţi ai agenţilor economici şi a membrilor comisiei de licitaţie, numiţi prin Dispoziția  

primarului  comunei  Răducăneni.   

 Data, ora limită şi locul de depunere a cererii de înscriere la licitaţie: ______________ ora 

10:30, la Registratura Primăriei  Comunei  Răducăneni. 

 Agenţii economici preselectaţi pot participa la licitaţie în baza unei cereri depuse la 

Registratura Primăriei  Comunei  Răducăneni prin care solicită înscrierea la licitaţie, din care să 

reiasă că îndeplinesc toate condiţiile ce le revin în legătură cu licitaţia de masă lemnoasă, inclusiv 

dovada achitării garanţiei de participare(contractare)  și a  tarifului de  participare în contul  

Comunei  Răducăneni  sau numerar la casieria Primăriei  Comunei  Răducăneni  – copie OP 

sau chitanţă. 

• Documentul privind dovada achitării garanţiei de contractare  şi a tarifului de 

participare se depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minimum 2(două) ore 

înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 

 Numărul de cont al Comunei  Răducăneni  este RO_____________________deschis  la 

Trezoreria  Răducăneni . 

Garanţia de participare nu se restituie agentului economic în următoarele situaţii: 

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 cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) 

din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea 

garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate. 

 Agenţii economici participanţi la licitaţie vor fi reprezentaţi numai prin persoane 

împuternicite în scris în acest scop, aceştia având asupra lor împuternicirea şi, în mod obligatoriu, 
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actul de identitate. Agenţii economici înscrişi la licitaţie, dar ai căror reprezentanţi împuterniciţi nu 

vor fi prezenţi în sala de desfăşurare a licitaţiei  la data şi ora stabilite pentru începerea licitaţiei, 

pierd dreptul de participare. 

Licitaţia se desfăşoară, cu participarea comisiei de licitaţie şi a licitatorilor în aceeaşi sală. 

Şedinţa de licitaţie se deschide prin prezentarea membrilor prezenţi ai comisiei de licitaţie. 

Comisia de licitaţie este legal întrunită în prezenţa a cel puţin trei pătrimi din numărul de membri ai 

acesteia. 

Licitaţia cu strigare începe prin anunţarea partizii de către preşedintele comisiei de licitaţie, a 

preţului de începere a licitaţiei stabilit şi a treptei de licitare, stabilite astfel: 

• Pentru partida I -SC 13 Bazga in  aliniament - Terenul de  fotbal 

- preţul de începere a licitaţiei este de 98,10 lei/mc net masă lemnoasă pe picior; 

-  treapta de licitare este de 4,90 lei/mc.; 

- garanţia de participare de 1.957,10 lei. 

Valoarea totală de începere a licitaţiei pentru partida I este de 39.141,90 lei. 

Preţurile nu conţin taxa pe valoare adăugată. 

Licitarea se face prin anunţarea verbală (strigarea ofertelor) - în ordinea numerelor de 

înregistrare la Registratura Primăriei  Comunei  Răducăneni a cererilor de înscriere la licitaţie 

- a fiecărei oferte, de către reprezentanţii împuterniciţi ai agenţilor economici participanţi, într-un 

interval de maxim 2 (două) minute pentru fiecare strigare.  

Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit prețul cel mai mare după 3 strigări 

succesive ale președintelui comisiei de licitație. 

Dacă pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de materiale lemnoase fasonate care fac 

obiectul licitației se face o singură ofertă la prima licitație, aceasta nu poate fi adjudecată prin 

respectiva licitație. La următoarele licitații se poate adjudeca cu un singur ofertant. 

În urma şedinţei de licitaţie se va încheia un proces-verbal, în care se va consemna în mod 

obligatoriu următoarele: membrii comisiei de licitaţie prezenţi, licitatorii pentru fiecare partidă sau 

reprezentanţii împuterniciţi ai acestora, menţionându-se numele şi prenumele, funcţia, numărul şi 

data împuternicirii, preţul de pornire la licitaţie, numărul treaptelor de licitare, ofertele anunţate de 

licitatori, ultima ofertă anunțată și câştigătorul licitaţiei. 

Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie 

prezenţi, precum şi de reprezentanţii agenţilor economici, inclusiv cu obiecţiuni, dacă este cazul. 

Pentru agenţii economici ai căror reprezentanţi refuză să semneze, în procesul – verbal se vor 

consemna motivele de refuz prezentate. 

În cazul în care pentru o partidă nu se prezintă decât un singur concurent, aceasta nu va putea 

fi adjudecată, situaţie în care se va organiza o nouă licitaţie. 

III. Desfășurarea ședinței de negociere 

 Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după două licitaţii se 

supune / nu se supune negocierii, organizată în data de _____________, cu respectarea condiţiilor de 

preselecţie.  

Negocierea va avea loc imediat după încheierea ședinței de licitație. 

   Negocierea se face în sens ____________ (crescător sau descrescător). Pentru masa lemnoasă 

pe picior, preţul rezultat din negociere nu poate să fie mai mic ca preţul stabilit prin Hotărârea  

Consiliului Local  al  Comunei  Răducăneni  nr. 49/29.09.2017 și  prin APV. 

Prin excepţie, partida constituită din produse accidentale - doborâturi/rupturi de vânt/zăpadă 

sau atacuri ale factorilor biotici, rămasă neadjudecată după o licitaţie, se poate supune negocierii; 

negocierea se poate face numai dacă a existat o ofertă.  

  La negociere pot participa numai operatorii economici care îndeplinesc condiţiile de 

preselecţie.   

  În cazul în care pentru partida/grupajul de partizi care s-a supus negocierii sunt cel puţin doi 

ofertanţi care fac oferte egale, negocierea se transformă în licitaţie deschisă cu strigare, pornind de la 

preţul oferit.  

 În urma desfăşurării şedinţei de negociere, se va întocmi un proces-verbal de negociere.  

 Masa lemnoasă provenită din produsele accidentale – doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă 

sau afectări datorate factorilor biotici, constituite în partizi, apărute în cursul anului pe suprafaţa 

parchetului unei partizi contractate cu un operator economic se poate contracta potrivit prevederilor 



Pagină 9 din 9 

 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin 

Hotărârea de Guvern nr. 617/2016. 

 

IV. Contestaţii 

 Agenţii economici participanţi la preselecţie sau la licitaţie care consideră că au fost respinşi 

din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile prezentelor instrucţiuni pot depune 

contestaţie.  

 Contestaţiile se înregistrează la sediul organizatorului licitaţiei în termen de 24 de ore de la 

licitaţie, iar organizatorul are obligaţia de a le soluţiona şi de a transmite modul de soluţionare, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 În cazul preselecţiei, contestaţia se soluţionează în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la 

data înregistrării ei la Registratura  Primăriei Comunei Răducăneni în cazul preselecţiei şi în termen 

de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării ei la Registratura  Primăriei Comunei Răducăneni  

în cazul licitaţiei. 

 Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul 

va anula procedura de preselecţie/licitaţie şi va dispune organizarea unei noi proceduri de preselecţie, 

respectiv de licitaţie. Acest lucru va fi adus la cunoştinţa tuturor participanţilor la preselecţie, în 

aceeaşi zi în care a fost luată hotărârea  de către organizator. 

 

VI. Încheierea contractului 

 Termenul maxim până la care se va încheia contractul de vânzare-cumpărare a masei 

lemnoase pe picior cu agentul economic câştigător este de 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării 

licitaţiei. 

 Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior în termenul 

stabilit prin caietul de sarcini, din vina exclusivă a agentului economic care a câştigat licitaţia, atrage 

anularea licitaţiei pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de participare la licitaţie. 

 Eşalonarea de plată a masei lemnoase va fi  în corelaţie directă cu eşalonarea la tăiere 

stabilită de comun acord între părţile semnatare a contractului, în limitele termenului maxim de 

exploatare. Pentru nerespectarea termenelor de plată şi de exploatare sunt prevăzute în contract 

penalităţi, în condiţiile legii. 

 După semnarea contractului, ofertantul declarat câştigător va achita contravaloarea masei 

lemnoase corespunzătoare partizilor înainte de începerea lucrărilor de tăiere pe sectoare  SC 13 

Bazga, conform procesului – verbal de predare–primire amplasament. 

 

VII. Dispoziţii finale 

În cazul nerespectării condiţiilor de exploatare stipulate mai sus, Comuna Răducăneni  va 

putea decide suspendarea exploatării până la remedierea deficienţelor constatate. 

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                   Consilier local,   

 

                            CAȘCAVAL ȘTEFAN       
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