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HOTARARE Nr.715
pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica
Avand in vedere art. 60 alin. (5) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 60
alin. (4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. - Se aproba Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publica, prevazut in anexa care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea
Guvernului nr. 617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publica, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 684 din 2 septembrie 2016, se abroga.
Art. 3. - (1) Actele de punere in valoare a masei lemnoase aprobate pana la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari raman supuse legislatiei in
vigoare la data initierii, respectiv a incheierii acestora.
(2) Procedurile referitoare la valorificarea de masa lemnoasa pe picior si
de materiale lemnoase, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari, se desfasoara potrivit reglementarilor in vigoare la data
inceperii acestora.
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemneaza:
p. Ministrul apelor si padurilor,
Stetco Istrate,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si
fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Secretarul general al Guvernului,
Mihai Busuioc
Ministrul economiei,
Gheorghe Simon
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Ministrul cercetarii si inovarii,
Puiu-Lucian Georgescu
Ministrul afacerilor externe,
Teodor-Viorel Melescanu
Ministrul delegat pentru afaceri europene,
Victor Negrescu
Ministrul comunicatiilor si societatii informationale,
Lucian Sova
Ministrul pentru mediul de afaceri, comert si antreprenoriat,
Ilan Laufer
Bucuresti, 5 octombrie 2017.
Nr. 715.
ANEXA
REGULAMENT
de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica
Capitolul I
Dispozitii generale
Art. 1. - In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai
jos semnifica dupa cum urmeaza:
a) act de punere in valoare, denumit in continuare APV - document tehnicoeconomic care contine rezultatele evaluarii cantitative si calitative, precum
si localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea padurilor, a
masei lemnoase destinate exploatarii;
b) activitate economica - orice activitate care consta in furnizarea de
bunuri si servicii pe o piata, cu respectarea prevederilor legale privind
ajutorul de stat;
c) arboret inaccesibil - arboret din planul decenal de recoltare a
produselor principale situat in anumite conditii de teren, precum: panta,
orografie, cursuri de apa, diguri, cai de comunicatii, cladiri si alte
constructii care fac imposibil transportul masei lemnoase care s-ar exploata
din respectivul arboret;
d) consum propriu al administratorului fondului forestier proprietate
publica a statului - volumul de lemn fasonat destinat pentru realizarea
diverselor lucrari necesare administrarii fondului forestier proprietate
publica a statului - lucrari de investitii si reparatii pentru lucrari de
reconstructie ecologica, lucrari de regenerare, lucrari de protectie a
padurilor, amenajari cinegetice si piscicole, lucrari de investitii, de
reparatii
ale
amenajarilor
de
tipul
imprejmuirilor,
constructiilor
administrative, a drumurilor si cailor de acces, incalzirea spatiilor si
cladirilor, amenajari pentru prevenirea si stingerea incendiilor de padure,
amenajari pentru administrarea ariilor naturale protejate, precum si volumul de
lemn fasonat necesar pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in contractele
colective de munca; volumul de lemn fasonat destinat consumului propriu al
administratorului fondului forestier proprietate publica a statului nu face
obiectul comercializarii; volumul necesar se estimeaza de administrator si se
publica de acesta pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum si pe site-ul
administratorului, anterior licitatiei principale;
e) consum propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier
proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale - volumul de lemn
fasonat destinat pentru realizarea diverselor lucrari necesare administrarii
fondului forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale -
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lucrari de investitii si reparatii pentru lucrari de reconstructie ecologica,
lucrari de regenerare, alte plantatii, lucrari de protectie a padurilor,
amenajari cinegetice si piscicole, lucrari de investitii, de reparatii ale
amenajarilor
de
tipul
imprejmuirilor,
constructiilor
administrative,
a
drumurilor si cailor de acces, incalzirea spatiilor si cladirilor, amenajari
pentru prevenirea si stingerea incendiilor de padure, amenajari pentru
administrarea ariilor naturale protejate, precum si volumul de lemn fasonat
necesar pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in contractele colective de
munca;
volumul
de
lemn
fasonat
destinat
consumului
propriu
al
proprietarului/administratorului fondului forestier proprietate publica a
unitatilor administrativ-teritoriale nu face obiectul comercializarii; volumul
necesar se estimeaza de administrator/prestatorul de servicii silvice;
f) garantie de contractare - garantia care se constituie de operatorul
economic la inscrierea la licitatie in scopul de a garanta organizatorul ca va
incheia contractul de vanzare pentru volumul de masa lemnoasa/lemn fasonat pe
care il va adjudeca, ca va plati si va prelua spre exploatare masa lemnoasa,
respectiv ca va plati si va prelua lemnul fasonat conform contractului care se
va incheia intre parti; garantia de contractare se constituie, la dispozitia
vanzatorului, in cuantum de 5% din valoarea, fara TVA, a volumului pentru care
se inscrie la licitatie;
g) grad de accesibilitate - distanta determinata prin masuratori pe teren,
pe traseul instalatiilor de scos-apropiat existente sau al celor proiectate,
dintre centrul suprafetei parchetului si cea mai apropiata cale de transport cu
caracter permanent - rutier, feroviar sau punctul naval de incarcare;
h) grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici
asupra careia un alt operator economic autorizat, persoana fizica sau juridica,
poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta sau care poate
exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept sau care, ca
urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a
unui alt subiect de drept;
i) grupaj de partizi - doua sau mai multe partizi de produse principale, de
produse din lucrari de conservare, precum si/sau de produse accidentale a caror
masa lemnoasa s-a stabilit a se valorifica „pe picior“, partizi grupate in
functie de: bazinet, instalatii de scos-apropiat, calea de transport cu
caracter permanent care le deserveste si care se pot exploata de un singur
operator economic; in cadrul grupajului ordinea de autorizare la exploatare a
partizilor este: accidentale, conservare si principale; autorizarea unei noi
partizi in aceasta succesiune se poate face numai dupa reprimirea parchetelor
partizilor deja autorizate;
j) intreprindere - orice entitate care desfasoara o activitate economica,
indiferent de forma juridica, de modul de finantare sau de existenta unui scop
lucrativ al acesteia, in sensul reglementarilor europene privind ajutorul de
stat;
k) lemn fasonat - materialele lemnoase care fac obiectul prezentului
regulament, respectiv: lemnul rotund si despicat de lucru si lemnul de foc;
l) operator economic - orice intreprindere atestata, in conditiile legii,
pentru lucrari de exploatare forestiera, in cazul cumpararii masei lemnoase pe
picior, precum si orice persoana juridica sau fizica, in cazul cumpararii de
lemn fasonat; termenul include si intreprinderile individuale si persoanele
fizice autorizate, inregistrate la oficiul registrului comertului;
m) organizator al licitatiei/negocierii - administratorii fondului forestier
proprietate publica a statului si/sau structurile din subordinea acestora,
precum si proprietarul/administratorul/ prestatorul de servicii al fondului
forestier proprietate publica a unei unitati administrativ-teritoriale;
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n) participant la licitatie - persoana fizica sau juridica care indeplineste
toate conditiile de a licita masa lemnoasa/lemn fasonat si este prezenta la
licitatie;
o) partida - un lot de arbori destinat exploatarii, estimat cantitativ si
calitativ conform metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn,
in vigoare la data estimarii si care are acelasi numar de identificare si
denumire cu cele ale APVului;
p) postata - parte dintr-o partida stabilita si delimitata pe teren, in
conformitate cu esalonarea din anexa la contractul de vanzare incheiat intre
parti;
q) pret de pornire la licitatie/negociere, denumit in continuare pret de
pornire
pretul
stabilit
de
organizatorul
licitatiei/negocierii,
in
conformitate cu competentele stabilite prin actele normative; pentru masa
lemnoasa, stabilirea acestui pret se face pornind de la pretul de APV, exprimat
in lei/mc, volum brut, fara TVA; pretul de pornire la licitatie/negociere
pentru grupajele de partizi se stabileste pe grupaj, ca medie a preturilor de
pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; pretul de
adjudecare al grupajului se defalca pe partizi corespunzator cresterii obtinute
prin licitatie/negociere; in cazul lemnului fasonat, pretul de pornire la
licitatie/negociere se fundamenteaza pe principiile economiei de piata, corelat
cu conditia de livrare, iar la sortimentele de lemn de lucru acesta se
stabileste distinct, pe fiecare lot/piesa personalizata, pentru volumul net si
pentru coaja; pentru masa lemnoasa/lemnul fasonat care nu se adjudeca la o
procedura de valorificare, organizata potrivit prevederilor prezentului
regulament, pretul de pornire se poate modifica prin scaderea nivelului
acestuia fata de nivelul de la procedura anterioara, dar nu poate fi mai mic
decat nivelul pretului de APV;
r) pret de referinta - pretul unui metru cub de masa lemnoasa pe picior care
se recolteaza din fondul forestier proprietate publica, stabilit anual cel
tarziu pana la data de 30 octombrie a anului anterior anului de productie;
acesta este un pret stabilit in conditii de piata, in functie de specie sau
grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment si de natura
produsului si se utilizeaza pentru calculul pretului actului de punere in
valoare - „pret de APV“; pretul de referinta se aproba, pentru fiecare an de
productie, prin decizie a conducatorului administratorului fondului forestier
proprietate publica a statului, la nivel judetean, la nivel national sau la
nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru masa lemnoasa
provenita din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativteritoriale; pretul de referinta poate fi revizuit o singura data in cursul
unui an; decizia privind pretul de referinta se publica pe site-ul
www.produselepadurii.ro, precum si pe site-ul administratorului fondului
forestier
proprietate
publica
a
statului,
respectiv
pe
site-ul
administratorului/ proprietarului fondului forestier proprietate publica a
unitatii administrativ-teritoriale;
s) pret de APV - pretul mediu al masei lemnoase cuprinse intr-un act de
punere in valoare - APV, exprimat in lei/mc volum brut, rezultat prin aplicarea
preturilor de referinta prevazute la lit. r), aferente sortimentelor
dimensionale, lemnului de foc si cojii, ponderate cu cantitatile acestora;
s) procesare - prelucrarea primara a lemnului fasonat;
t) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a
afectarii, in grad slab/mediu/puternic, a unor arborete de catre factori
biotici si/sau abiotici destabilizatori, pe suprafata unei unitati amenajistice
sau pe parti ale acesteia, precum si cele rezultate din afectarea unor arborete
in grad foarte puternic sau integral pe suprafete compacte de maximum 0,5 ha;
t) produse accidentale realizate pe suprafete compacte - produsele lemnoase
rezultate ca urmare a afectarii unui arboret in grad foarte puternic sau
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afectarii integrale de catre factori biotici si/sau abiotici destabilizatori,
pe suprafete compacte mai mari de 0,5 ha; pe suprafata compacta a arboretului
afectat se pun in valoare toti arborii;
u) produse accidentale suprapuse - arbori doborati sau rupti pe suprafata
unei partizi, ca efect al actiunii distructive a unor fenomene climatice in
perioada de la incheierea contractului de vanzare si pana la termenul de
reprimire a parchetului, si a caror recoltare concomitenta cu masa lemnoasa din
partida respectiva este necesara si oportuna din considerente tehnico-economice
si de protectie a muncii;
v) reprezentant legal al operatorului economic - este persoana fizica
investita cu atributii de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat
intr-un alt mod, al carui nume este inscris in registrul de stat unde este
inregistrata persoana juridica; reprezentarea legala a persoanelor juridice se
numeste si reprezentare statutara;
w) sortiment industrial de material lemnos - sortimentul industrial obtinut
din
lemnul
aferent
partizilor
autorizate
si
exploatate;
sortimentele
industriale sunt cele reglementate de autoritatea publica centrala care
raspunde
de
silvicultura
prin
sistemul
informatic
SUMAL,
in
temeiul
prevederilor legale in vigoare referitoare la provenienta, circulatia si
comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a
materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si
la unele masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului
European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce
revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, cu
modificarile si completarile ulterioare;
x) valorificarea masei lemnoase - actiunea de punere pe piata a masei
lemnoase care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica, de catre
proprietari/administratori, ca masa lemnoasa pe picior, precum si a lemnului
fasonat, modalitatile de valorificare fiind: prin vanzare in licitatie publica,
ca masa lemnoasa pe picior si/sau ca lemn fasonat; prin negociere ca masa
lemnoasa pe picior si/sau ca lemn fasonat; prin vanzarea directa a lemnului
fasonat; prin donatie si sponsorizari, in cazul lemnului fasonat, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat
pentru consumul propriu al proprietarului si/sau al administratorului; prin
prelucrarea
primara
a
lemnului
fasonat
in
instalatiile
proprii
ale
proprietarului si/sau ale administratorului fondului forestier proprietate
publica;
y) valorificarea superioara a masei lemnoase - valorificarea masei lemnoase
realizata de catre proprietarii/administratorii de fond forestier proprietate
publica, sub forma de sortimente de lemn fasonat, prin care fiecarui sortiment
ii este data destinatia industriala adecvata, care permite realizarea unei
valori adaugate maxime;
z) vanzator - proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate
publica, care realizeaza operatiunea de vanzare a masei lemnoase/lemnului
fasonat recoltata/recoltat din acest fond, cu respectarea prevederilor legale
in vigoare;
aa) volum brut - volumul masei lemnoase conform APV, al lemnului de foc, al
lemnului rotund sau despicat de lucru, inclusiv coaja acestora;
bb) volum net - volumul lemnului de lucru, fara coaja, prevazut in APV, in
cazul masei lemnoase; volumul lemnului rotund si despicat de lucru, fara coaja
acestuia, in cazul lemnului fasonat.
Art. 2. - (1) Volumul de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul
forestier proprietate publica, potrivit Legii nr. 46/2008 - Codul silvic,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se valorifica potrivit
prevederilor prezentului regulament.
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(2) Volumul de masa lemnoasa prevazut la alin. (1) este cel cuprins in
actele de punere in valoare.
Art. 3. - (1) Hotararea privind modul de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publica a statului, ca „masa lemnoasa pe picior“
sau ca „lemn fasonat“, pentru volumul partizilor de produse principale, de
produse din lucrari de conservare si al celor de produse accidentale realizate
pe suprafete compacte mai mari de 3 hectare, se ia, cu respectarea prevederilor
alin. (2) si (4), de catre:
a) Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva,
direct sau prin comitetele directoare ale unitatilor Regiei Nationale a
Padurilor - Romsilva, pentru fondul forestier proprietate publica a statului
administrat de aceasta;
b) Comitetul de directie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in
Silvicultura „Marin Dracea“, pentru fondul forestier proprietate publica a
statului administrat de acesta;
c) Consiliul de administratie al Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului
Protocolului de Stat“, pentru fondul forestier proprietate publica a statului
administrat de aceasta.
(2) Partizile de produse principale, de produse din lucrari de conservare si
cele de produse accidentale din taieri realizate pe suprafete compacte mai mari
de 3 hectare constituite in fondul forestier proprietate publica a statului
care se exploateaza de catre administratorul acestuia in regie proprie, cu
forte proprii sau prin prestari servicii cu operatori economici atestati pentru
lucrari de exploatare forestiera, in scopul valorificarii ca lemn fasonat, se
stabilesc de catre organizatorul licitatiei, cu incadrarea in volumul aprobat
de entitatile prevazute la alin. (1) pentru fiecare organizator, inaintea
anuntului privind organizarea licitatiei principale, dupa constituirea rezervei
pentru precomptarea produselor accidentale; volumul total al acestor partizi,
pentru anul 2018, este in procent de maximum 20% din volumul total al acestor
produse prevazut a se recolta si este stabilit de fiecare administrator.
Partizile de produse principale, de produse din lucrari de conservare si cele
de produse accidentale din taieri realizate pe suprafate compacte mai mari de 3
hectare, constituite in fondul forestier proprietate publica a statului, care
s-au stabilit sa se exploateze de catre administrator si care nu se pot
exploata in regie proprie, cu forte proprii sau prin prestari servicii cu
operatori economici atestati pentru lucrari de exploatare forestiera, se supun
valorificarii ca masa lemnoasa, in conditiile prezentului regulament.
(3)
Hotararea
prevazuta
la
alin.
(1)
se
publica
pe
site-ul
www.produselepadurii.ro al autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura; publicarea se face si pe site-ul administratorului fondului
forestier proprietate publica a statului.
(4) Incepand cu anul de productie 2019, din volumul maxim prevazut a fi
recoltat constituit din partizile de produse principale, din partizile de
produse din lucrari de conservare si din cele de produse accidentale din taieri
realizate pe suprafete compacte mai mari de 3 hectare, constituite in fondul
forestier proprietate publica a statului, volumul care se exploateaza de catre
administratorul acestuia in regie proprie, cu forte proprii sau prin prestari
servicii cu operatori economici atestati pentru lucrari de exploatare
forestiera, se stabileste prin hotarare a entitatilor prevazute la alin. (1).
(5) La adoptarea hotararii privind volumul total prevazut la alin. (2) si
volumul maxim prevazut la alin. (4), entitatile prevazute la alin. (1) vor avea
in vedere:
a) necesarul anual de lemn pentru populatie, pentru unitatile de interes
local finantate integral sau partial de la bugetul de stat sau de la bugetul
local care nu desfasoara activitate economica in sensul reglementarilor
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comunitare in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru consumul propriu al
administratorului fondului forestier proprietate publica a statului;
a) necesarul anual estimat de lemn rotund de lucru pentru producatorii din
industria mobilei;
b) principiile economiei de piata;
c) necesitatea efectuarii lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor
tinere, precum si a celor de extragere a produselor accidentale si de igiena.
(6) Hotararea fiecarei entitati luata in conditiile alin. (5), care vizeaza
anul de productie urmator, se posteaza de site-urile prevazute la art. 9 alin.
(1) pana cel mai tarziu la data de 30 octombrie a anului in curs.
(7) Partizile ramase neadjudecate dupa parcurgerea a doua licitatii si a
unei negocieri, cele care au facut obiectul contractelor de vanzare reziliate,
precum si cele provenite din partizi care au fost adjudecate, dar nu a fost
incheiat contractul de vanzare-cumparare in termenul stabilit prin caietul de
sarcini se pot exploata in regie proprie, cu forte proprii sau prin prestari
servicii cu operatori economici atestati pentru lucrari de exploatare
forestiera; volumul acestor partizi este suplimentar volumului masei lemnoase
aprobate a fi valorificata ca lemn fasonat, prevazut la alin. (2) sau (4), dupa
caz.
(8) Produsele extraordinare, astfel cum sunt definite de Legea nr. 171/2010
privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, cu modificarile si
completarile ulterioare, se valorifica de administratorii fondului forestier
proprietate publica, de regula, ca lemn fasonat. Exploatarea masei lemnoase
care constituie aceste produse se face de catre operatori economici atestati
pentru activitatea de exploatare forestiera si care concomitent indeplinesc,
dupa caz, exigentele prevazute de legislatia specifica domeniilor: energie
electrica, gaze naturale, petrol, drumuri publice si forestier. In cazul
retelelor de transport si distributie a energiei electrice, exploatarea
produselor extraordinare se realizeaza de catre operatorii economici atestati
pentru lucrari de exploatari forestiere care au incheiat contracte de prestari
servicii cu titularii de autorizatii si licente, conform legislatiei in
vigoare.
(9) Din partizile prevazute la alin. (2), (4), (7) si (8) se poate asigura,
prin vanzare directa, si consumul populatiei, al institutiilor publice si al
unitatilor de interes local, finantate integral sau partial de la bugetul de
stat sau bugetul local si care nu desfasoara activitate economica in sensul
reglementarilor europene in domeniul ajutorului de stat.
(10) Volumul necesar consumului propriu al administratorului fondului
forestier proprietate publica a statului se asigura din partizile a caror masa
lemnoasa a fost stabilita a fi valorificata ca lemn fasonat, potrivit
prezentului regulament, precum si din partizile prevazute la alin. (7) si (8).
(11) Lemnul rotund de lucru rezultat din exploatarea partizilor prevazute a
fi valorificate ca lemn fasonat potrivit prezentului regulament poate face
obiectul procesarii in instalatiile proprii ale administratorului fondului
forestier proprietate publica a statului, cu respectarea prevederilor legale
din domeniu.
Art. 4. - (1) Hotararea privind modul de valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publica a unei unitati administrativ-teritoriale,
ca „masa lemnoasa pe picior“ sau ca „lemn fasonat“, se ia, dupa caz, cu
respectarea prevederilor art. 6 alin. (2), de catre consiliul local al
acesteia.
(2)
Hotararea
prevazuta
la
alin.
(1)
se
publica
pe
site-ul
www.produselepadurii.ro al autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura; publicarea se face si pe site-ul administratorului fondului
forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale si/sau al
organizatorului licitatiei.
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Art. 5. - (1) Volumul de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul
forestier proprietate publica a statului se stabileste de catre entitatile
prevazute la art. 3 alin. (1), in baza prevederilor amenajamentelor silvice si
in conditiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare. La stabilirea acestui volum se vor
urmari:
a) recoltarea integrala a posibilitatii anuale de produse principale;
b) realizarea integrala a volumului anual de lucrari de conservare;
c) parcurgerea cu lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor, cel putin
a suprafetelor prevazute de amenajamentele silvice;
d) necesitatea extragerii produselor accidentale si a produselor de igiena,
puse in valoare;
e) respectarea conditiilor tehnice necesare punerii in valoare a masei
lemnoase si oportunitatii efectuarii lucrarilor silvotehnice;
f) regimul ariilor protejate;
g) inaccesibilitatea unor arborete;
h) aplicarea unor acte normative;
i) problemele create de existenta unor litigii.
j) Masa lemnoasa prevazuta la alin. (1) se valorifica in conditiile
prezentului regulament.
Art. 6. - (1) Volumul de masa lemnoasa care se recolteaza anual din fondul
forestier proprietate publica a unei unitati administrativ-teritoriale se
propune, in conditiile legii, de ocolul silvic care administreaza/asigura
serviciile silvice, in baza prevederilor amenajamentelor silvice si in
conditiile reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si se aproba prin hotarare a
consiliului local.
2) La propunerea si aprobarea volumului prevazut la alin. (1) se vor urmari:
a) recoltarea integrala a posibilitatii anuale de produse principale;
b) realizarea integrala a volumului anual de lucrari de conservare;
c) parcurgerea cu lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor, cel putin
a suprafetelor prevazute de amenajamentele silvice;
d) respectarea conditiilor tehnice necesare punerii in valoare a masei
lemnoase si a oportunitatii efectuarii lucrarilor silvotehnice;
e) necesitatea extragerii produselor accidentale si a produselor de igiena,
puse in valoare;
f) regimul ariilor protejate;
g) inaccesibilitatea unor arborete;
h) aplicarea unor acte normative;
i) problemele create de existenta unor litigii.
(3) Masa lemnoasa prevazuta la alin. (1) se valorifica in conditiile
prezentului
regulament.
Face
obiectul
valorificarii,
prin
modalitatile
prevazute la art. 1 lit. x), volumul de masa lemnoasa ramas disponibil dupa
asigurarea necesarului, in urmatoarea ordine de prioritate, pentru:
a) consumul populatiei;
b) consumul propriu al unitatilor de interes local finantate integral sau
partial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfasoara activitate
economica in sensul reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat;
c) consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier
proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale respective.
(4) Criteriile, volumele si prioritatile privind valorificarea masei
lemnoase prevazuta la alin. (3) sunt stabilite de consiliul local al unitatii
administrativ-teritoriale care este proprietarul acestui fond forestier.
(5) Dupa asigurarea necesarului prevazut la alin. (3), masa lemnoasa si
lemnul fasonat se pot valorifica altor solicitanti, in conditiile prezentului
regulament.
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Art. 7. - (1) Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpara
la licitatie publica/negociere material lemnos fasonat la drum auto, provenit
din fondul forestier proprietate publica, din produse principale sau produse
accidentale I, daca la momentul organizarii procedurii de licitatie/negociere
indeplineste conditiile prevazute de art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr.
46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Informatiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori
economici care nu respecta procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. c) din
Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se
comunica autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura de catre
structura de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de
silvicultura competenta teritorial, aceasta avand obligatia publicarii pe siteul propriu, in termen de 5 zile lucratoare de la comunicare.
Art. 8. - (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura are
obligatia de a afisa pe site-ul acesteia, anual, pana la data de 15 februarie,
volumele lemnului fasonat valorificat din sortimentele: lemn rotund si despicat
de lucru si lemn de foc, din fiecare specie, stabilite ca medie a ultimilor 3
ani, in baza datelor din sistemul informatic SUMAL, rezultate prin aplicarea
procentului prevazut de art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pentru respectarea conditiilor prevazute de art. 60 alin. (5) lit. f)
din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
operatorul economic/grupul de operatori economici depune la organizatorul
licitatiei o declaratie pe propria raspundere care sa cuprinda situatia
volumului de lemn fasonat achizitionat/procesat anual din fiecare specie si
sortiment industrial de material lemnos, astfel cum este definit la art. 1 lit.
w).
(3) Informatiile cu privire la operatorii economici/grupurile de operatori
economici care au depasit procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. f) din
Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din
sortimentele prevazute la alin. (1), se comunica de catre garda forestiera
competenta
teritorial
autoritatii
publice
centrale
care
raspunde
de
silvicultura, aceasta avand obligatia publicarii pe site-ul propriu, in termen
de 5 zile lucratoare de la comunicare.
Art. 9. - (1) In vederea asigurarii transparentei valorificarii masei
lemnoase care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica si a
lemnului fasonat, administratorii fondului forestier proprietate publica au
obligatia de a asigura publicarea licitatiilor/negocierilor de vanzare a masei
lemnoase si a lemnului fasonat provenite din acest fond forestier, pe site-ul
www.produselepadurii.ro, administrat de autoritatea publica centrala care
raspunde de silvicultura, cu minimum 30 de zile calendaristice inainte de
desfasurarea licitatiei principale, in cazul masei lemnoase, si cu minimum 10
zile
calendaristice
inainte
de
desfasurarea
licitatiilor
intermediare/negocierilor
de
vanzare
a
masei
lemnoase
si
a
licitatiilor/negocierilor de vanzare a lemnului fasonat; publicarea este
gratuita, iar administrarea site-ului este in raspunderea autoritatii publice
centrale care raspunde de silvicultura; publicarea se face si pe site-ul
organizatorului.
(2) In vederea asigurarii transparentei amplasarii masei lemnoase, precum si
a comercializarii acesteia si a lemnului fasonat care se supun valorificarii in
conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publica
a statului si administratorii/prestatorii de servicii silvice ai fondului
forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale au
obligatia sa publice pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum si pe siteurile organizatorilor licitatiile/negocierile de masa lemnoasa/lemn fasonat
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care provine din acest fond forestier; continutul si modelul anuntului sunt
prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul regulament.
(3) Pentru partizile supuse vanzarii prin negociere, in conditiile
prevederilor art. 44, nu se aplica prevederile alin. (1) si (2).
Capitolul II
Valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica
Sectiunea 1
Organizarea licitatiilor si preselectia solicitantilor
Art. 10. - (1) In perioada 31 august-15 octombrie, Regia Nationala a
Padurilor - Romsilva, prin comitetele directoare ale unitatilor din cadrul
acesteia, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin
Dracea“, prin comitetul de directie al acestuia, respectiv Regia Autonoma
„Administratia
Patrimoniului
Protocolului
de
Stat“,
prin
Consiliul
de
administratie al acesteia, aproba lista partizilor ce urmeaza a fi exploatate
in anul calendaristic urmator; in lista de partizi se pot include si partizi
constituite in arborete care urmeaza sa faca obiectul planurilor decenale de
recoltare, pentru situatia in care in ocolul silvic se desfasoara lucrari de
amenajare a padurilor, dar nu a fost organizata sedinta de preavizare a
solutiilor tehnice - Conferinta a II-a de amenajare; informatiile despre aceste
arborete sunt transmise, in scris, ocolului silvic de catre proiectantul
lucrarilor de amenajare a padurilor; autorizarea spre exploatare a acestor
partizi poate fi facuta numai dupa sedinta de preavizare a solutiilor tehnice Conferinta a II-a de amenajare si numai pentru arboretele din planurile
decenale stabilite prin aceasta.
(2) In termen de maximum 10 zile calendaristice de la aprobarea listei
partizilor, aceasta se publica pe site-ul www.produselepadurii.ro, precum si pe
site-ul administratorului fondului forestier proprietate publica a statului. Pe
aceleasi siteuri si in acelasi termen se publica si catalogul masei lemnoase
stabilite sa se valorifice in anul calendaristic urmator, pe fiecare ocol
silvic. Catalogul contine minimum urmatoarele documente si informatii:
a) lista partizilor aferenta anului de productie urmator, stabilite sa se
valorifice ca masa lemnoasa; in lista se evidentiaza partizile pentru care este
necesara obtinerea dreptului de servitute pentru accesul la acestea;
b) actele de punere in valoare, cu schita parchetului, inclusiv coordonatele
geografice pentru cel putin un punct din interiorul fiecarui parchet si pentru
cel putin un punct din platforma primara;
c) modelul - continutul-cadru al contractului de vanzare a masei lemnoase;
d)
modelul
continutu-cadru
al
caietului
de
sarcini
pentru
licitatiile/negocierile care se vor organiza pentru vanzarea masei lemnoase;
d) datele de contact ale fiecarui ocol silvic la care se afla masa lemnoasa
stabilita a se valorifica.
(3) Cel tarziu pana la data de 1 decembrie a anului anterior anului de
productie, organizatorii licitatiilor pentru vanzarea masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publica a unei unitati administrativ-teritoriale publica,
pe site-ul www.produselepadurii.ro si pe site-ul organizatorului, lista
partizilor ce urmeaza a fi exploatate in anul calendaristic urmator. Pentru
fiecare lista se ataseaza actele de punere in valoare, cu schita parchetului,
inclusiv coordonatele geografice pentru cel putin un punct din interiorul
fiecarui parchet si pentru cel putin un punct din platforma primara.
(4) Lista partizilor de masa lemnoasa prevazuta la alin. (1) si (3) poate fi
modificata si/sau completata in functie de:
a) precomptarile de masa lemnoasa efectuate potrivit legii;
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b) modificarea/anularea/casarea unor partizi sau constituirea pe parcursul
anului a unor partizi;
c) imposibilitatea recoltarii transportarii masei lemnoase cauzata de forta
majora, constatata in conditiile legii, de calamitati naturale, precum si de
fenomene climatice extreme;
d) stocurile de masa lemnoasa ramase nerecoltate din partizile aferente
anului calendaristic anterior sau ca urmare a rezilierii unor contracte de
vanzare-cumparare a masei lemnoase;
e) revizuirea amenajamentelor silvice si/sau modificarea programelor anuale
de recoltare a masei lemnoase;
f) modificarea regimului juridic al fondului forestier proprietate publica;
g) situatii generate de evolutia pietei lemnului;
h) situatii generate de evolutia starii arboretelor - anii de fructificatie,
dezvoltarea
regenerarilor
naturale,
starea
de
sanatate
a
arboretelor,
dezvoltarea arboretelor tinere.
(5) Orice modificare a listei partizilor se publica, in termen de 5 zile
lucratoare, pe site-urile prevazute la art. 9 alin. (1).
Art. 11. - (1) Din lista prevazuta la art. 10 alin. (1), din partizile de
produse principale care urmeaza a fi exploatate in anul calendaristic urmator,
entitatile prevazute la art. 10 alin. (1) stabilesc partizile al caror volum
insumeaza 20% din volumul produselor principale cumulat cu cel al produselor
accidentale precomptabile cuprinse in aceasta lista; volumul astfel stabilit
constituie rezerva de masa lemnoasa pentru precomptarea produselor accidentale
I in scopul incadrarii in volumul ce se recolteaza anual stabilit conform
prevederilor art. 5 alin. (1).
(2)
Pentru
fondul
forestier
proprietate
publica
a
unei
unitati
administrativ-teritoriale, din partizile de produse principale cuprinse in
lista partizilor care urmeaza a fi exploatate in anul calendaristic urmator,
consiliul local, la propunerea administratorului/prestatorului de servicii
silvice, stabileste partizile al caror volum insumeaza 20% din volumul
produselor principale cumulat cu cel al produselor accidentale precomptabile
cuprinse in aceasta lista; volumul astfel stabilit constituie rezerva de masa
lemnoasa pentru precomptarea produselor accidentale I in scopul incadrarii in
volumul ce se recolteaza anual stabilit conform prevederilor art. 6 alin. (1).
(3) In lista de partizi prevazuta la alin. (2) se pot include si partizi
constituite in arborete care urmeaza sa faca obiectul planurilor decenale de
recoltare, pentru situatia in care in ocolul silvic se desfasoara lucrari de
amenajare a padurilor, dar nu a fost organizata sedinta de preavizare a
solutiilor tehnice - Conferinta a II-a de amenajare; informatiile despre aceste
arborete sunt transmise, in scris, ocolului silvic de catre proiectantul
lucrarilor de amenajare a padurilor; autorizarea spre exploatare a acestor
partizi poate fi facuta numai dupa sedinta de preavizare a solutiilor tehnice Conferinta a II-a de amenajare si numai pentru arboretele din planurile
decenale stabilite prin aceasta.
Art. 12. - Vanzarea masei lemnoase si a lemnului fasonat se realizeaza de
catre organizatori prin licitatie publica, cu preselectie, de tipul:
a) licitatie cu strigare;
b) licitatie in plic inchis;
c) licitatie mixta;
d) licitatie electronica.
Art. 13. - Pentru fiecare licitatie organizata, tipul de licitatie se
stabileste de entitatile prevazute la art. 3 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din
cadrul organizatorului licitatiei, cu prilejul aprobarii preturilor de pornire
la licitatie, si se face cunoscut prin intermediul anuntului de licitatie.
Art. 14. - (1) Prima licitatie pentru vanzarea masei lemnoase prevazute a se
recolta intr-un an calendaristic din fondul forestier proprietate publica a
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statului, denumita in continuare licitatia principala, se organizeaza si are
loc in perioada 1 noiembrie-31 decembrie a anului anterior recoltarii.
(2) La licitatia principala prevazuta la alin. (1) administratorul fondului
forestier proprietate publica a statului ofera spre vanzare masa lemnoasa in
procent cuprins intre minimum 60% si maximum 80% din volumul de masa lemnoasa
stabilit a fi valorificat ca masa lemnoasa, diminuat cu volumul rezervei
constituite pentru precomptarea produselor accidentale.
(3) Licitatia principala prevazuta la alin. (1) nu este urmata de negocierea
partizilor ramase neadjudecate.
Art. 15. - (1) Licitatiile ulterioare licitatiei principale organizate
pentru vanzarea masei lemnoase sunt licitatii intermediare si se desfasoara in
cursul anului calendaristic in care s-a prevazut recoltarea acesteia.
(2) Licitatiile intermediare se organizeaza pentru masa lemnoasa din:
partizile neoferite la licitatia principala, partizile neadjudecate in urma
desfasurarii licitatiei principale si din partizile introduse in lista de
partizi ulterior licitatiei principale, in conditiile art. 10 alin. (4), cu
exceptia partizilor, care, potrivit Legii nr. 46/2008, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, trebuie exploatate in regie proprie,
cu forte proprii sau prin prestari servicii cu operatori economici atestati
pentru lucrari de exploatare forestiera.
(3) Partizile din care nu s-a recoltat masa lemnoasa si care au facut
obiectul unor contracte reziliate, precum si partizile adjudecate, dar
necontractate pot face obiectul valorificarii prin licitatie intermediara.
Art. 16. - In perioada 1 august-15 septembrie a anului de productie se
organizeaza licitatiile intermediare pentru vanzarea masei lemnoase din rezerva
constituita in conditiile art. 11, ramasa neutilizata dupa precomptarea
produselor accidentale realizate in cursul anului.
Art. 17. - Lista operatorilor economici atestati pentru activitatea de
exploatare forestiera se publica pe site-ul autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura si se tine la zi prin grija Comisiei de atestare
pentru lucrari de exploatare forestiera; pe acelasi site se publica si se tine
la zi lista operatorilor economici atestati pentru activitatea de exploatare
forestiera carora li s-a retras/suspendat certificatul de atestare.
Art. 18. - (1) Lemnul fasonat provenit din exploatarea in regie proprie, cu
forte proprii sau prin prestari servicii cu operatori economici atestati pentru
lucrari de exploatare forestiera se vinde si se livreaza din depozite
permanente sau temporare inregistrate in SUMAL, din platforma primara/de la o
cale de transport cu caracter permanent, de la punctul de incarcare naval,
precum
si
fasonat
la
cioata,
in
conditiile
prezentului
regulament;
valorificarea din faza fasonat la cioata se face, in conditiile legii, numai
catre destinatarii prevazuti la art. 45 alin. (1). Lemnul fasonat din produse
secundare, produse accidentale II, produse de igiena, precum si din produse
extraordinare se poate vinde si livra si de la alte cai de acces sau de la
caile de scos - apropiat.
(2) Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte constituite din sortimente;
in cazul lemnului de lucru, piesele din sortimentele industriale de material
lemnos, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. w), se numeroteaza si se trec
in carnetul de inventariere al lotului.
(3) Lemnul fasonat, in cazul sortimentelor de furnir din speciile: nuc,
cires si sorb, se vinde pe piese personalizate.
(4) Vanzarea pe piese personalizate se poate face si pentru alte specii
forestiere si sortimente industriale decat cele prevazute la alin. (3), corelat
cu cerintele pietei, in baza hotararii motivate a organizatorului licitatiei.
(5) Lotul de lemn fasonat se constituie dintr-un singur sortiment industrial
si o singura specie, cu exceptia cazului in care sortimentul este „lemn de
foc“, caz in care lotul poate avea mai multe specii, dar incadrate pe
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urmatoarele grupe: diverse specii de foioase tari, diverse specii de foioase
moi si diverse specii de rasinoase; in scopul asigurarii accesului la resursa
de lemn fasonat, organizatorii licitatiilor pot hotari ca loturile sa se
dimensioneze si in functie de necesitatile persoanelor fizice, persoanelor
fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale
care nu desfasoara activitate economica in sensul reglementarilor comunitare in
domeniul ajutorului de stat, precum si ale microintreprinderilor, la
solicitarea scrisa a acestora; prin exceptie, la speciile de rasinoase se pot
grupa sortimente de lemn de lucru din specia brad cu sortimente din specia
molid, iar la speciile de foioase se poate face gruparea sortimentelor de lemn
de lucru pe grupele: diverse specii de foioase tari, diverse specii de foioase
moi, numai daca acestea nu au fost adjudecate dupa ce au fost oferite la cel
putin o licitatie.
(6) Pentru respectarea principiului prevazut la art. 60 alin. (5) lit. a) si
b) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
administratorii
fondului
forestier
proprietate
publica
pot
valorifica lemn fasonat prin licitatii publice, cu respectarea reglementarilor
in vigoare referitoare la ajutorul de stat si a urmatoarelor criterii:
a) pretul oferit;
b) gradul de prelucrare a materialelor lemnoase;
c) aportul socioeconomic local al activitatii de prelucrare a lemnului
raportat la cantitatea de lemn consumata.
(7) Modalitatea de punctare si ponderile aferente criteriilor prevazute la
alin. (6) se stabilesc de catre organizatorul licitatiei de masa lemnoasa in
baza unei metodologii elaborate si aprobate de entitatile prevazute la art. 3
sau art. 4, dupa caz.
(8) Pentru respectarea principiului prevazut la art. 60 alin. (5) lit. a) si
b) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, administratorii fondului forestier proprietate publica pot acorda
reduceri de pret in baza unei scheme de ajutor de stat, adoptata in conditiile
legii.
Art. 19. - (1) Pregatirea licitatiei/negocierii de vanzare a masei
lemnoase/lemnului fasonat se face de catre organizatorul acesteia si presupune,
in mod obligatoriu, parcurgerea urmatoarelor etape:
a) stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se liciteaza;
b) aprobarea pretului de pornire la licitatie;
c) elaborarea si publicarea anuntului pentru licitatie;
d) intocmirea/actualizarea listei operatorilor economici care au datorii
restante la administratorii fondului forestier proprietate publica a statului,
respectiv la administratorul/proprietarul fondului forestier proprietatea
publica a unitatii administrativ-teritoriale care organizeaza licitatia, dupa
caz;
e) aprobarea caietului de sarcini, care cuprinde cel putin informatii
privind: organizarea si desfasurarea licitatiei/ negocierii; lista partizilor
si loturilor/pieselor de lemn fasonat; grupajele de partizi; proiectul
contractului de vanzare a masei lemnoase/lemnului fasonat; actele normative
aplicabile; formularea, inregistrarea si solutionarea contestatiilor cu privire
la preselectie si/sau licitatie/negociere.
(2) In cazul masei lemnoase, contractul de vanzare va cuprinde clauze
minimale cu privire la:
a) predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postate, dupa
efectuarea platii contravalorii acesteia sau, daca partile convin, dupa
depunerea de instrumente de plata cu scadenta la maximum 30 de zile
calendaristice;
b) valabilitatea
contractelor
de
vanzare-cumparare,
cu
posibilitatea
prelungirii in situatii de forta majora, de calamitati naturale sau fenomene
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climatice care impiedica desfasurarea normala a procesului de exploatare
forestiera, constatate in conditiile reglementarilor legale in vigoare;
c) cazurile de forta majora, de calamitati naturale si fenomene climatice
care impiedica desfasurarea normala a procesului de exploatare forestiera,
inregistrate in SUMAL potrivit reglementarilor legale si care exonereaza
partile, in conditiile legii, de obligatii contractuale care rezida din
efectele inregistrate pe durata de actiune a acestora;
d) regulile ce trebuie respectate conform exigentelor cerute de protectia
mediului, precum si de certificarea managementului forestier, in cazul
padurilor certificate;
e) conditiile de reziliere;
f) reglementarile in baza carora se deruleaza contractul de vanzare;
g) asigurarea conditiilor de acces la masa lemnoasa/lemnul fasonat care se
ofera spre vanzare, cu respectarea prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr.
46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 20. - (1) Anuntul privind organizarea licitatiei de vanzare de masa
lemnoasa din fondul forestier proprietate publica a statului se publica inainte
de data desfasurarii acesteia cu cel putin 30 de zile calendaristice, pentru
licitatia principala, si cu cel putin 10 zile calendaristice, pentru
licitatiile intermediare si pentru licitatiile de lemn fasonat.
(2) Organizatorii licitatiilor pentru masa lemnoasa si pentru lemnul fasonat
provenite din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativteritoriale publica anuntul privind organizarea licitatiei de vanzare cu cel
putin 10 zile calendaristice inainte de data desfasurarii acesteia.
(3) Anuntul prevazut la alin. (1) si (2) se publica pe site-ul
www.produselepadurii.ro si pe site-ul organizatorului; anuntul se afiseaza si
la sediul organizatorului. Modelul si continutul-cadru ale anuntului privind
organizarea licitatiei de vanzare de masa lemnoasa si/sau de lemn fasonat sunt
prevazute in anexa la prezentul regulament.
(4) Anuntul afisat la sediul organizatorului si cel publicat pe site-urile
prevazute la alin. (3) vor cuprinde datele prevazute in anexa la prezentul
regulament, precum si:
a) lista partizilor/loturilor/pieselor care se liciteaza;
b) pretul de pornire la licitatie si pasul de licitare, in cazul licitatiei
publice deschise, astfel: in lei/mc volum brut, pentru fiecare partida/lot de
lemn fasonat de foc; in lei/mc volum net, pentru fiecare lot/piesa de lemn
fasonat de lucru; in lei/mc volum coaja. Pretul este fara TVA.
(5) Pretul de pornire la licitatie/negociere pentru masa lemnoasa din fondul
forestier proprietate publica a statului se aproba de entitatile prevazute la
art. 10 alin. (1), iar pentru masa lemnoasa din fondul forestier proprietate
publica a unei unitati administrativ-teritoriale se aproba de consiliul local
al acesteia. Pretul de pornire se exprima in lei/mc volum brut, fara TVA.
(6) In cazul lemnului fasonat, pretul de pornire la licitatie/negociere se
stabileste pe principiile economiei de piata, corelat cu conditiile de livrare;
in cazul sortimentelor de lemn rotund si despicat de lucru, pretul de pornire
se stabileste atat pentru volumul net, cat si pentru coaja acestuia, pentru
fiecare lot, respectiv pentru fiecare piesa personalizata.
(7) In cazul in care un lot/o piesa ramane neadjudecat(a), organizatorul
licitatiei, in baza fundamentarii aprobate in scris de entitatile prevazute la
art. 10 alin. (1), respectiv art. 4 alin. (1), dupa caz, poate diminua pretul
de pornire la licitatie pentru lotul/piesa respectiv (a), in conditiile art. 42
alin. (5).
Art. 21. - (1) Pentru admiterea la licitatie/negociere a operatorilor
economici/grupurilor
de
operatori
economici,
preselectia
acestora
se
organizeaza cu minimum 5 zile lucratoare inainte de data desfasurarii
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licitatiei principale si cu minimum 3 zile lucratoare inainte de data
desfasurarii celorlalte licitatii/negocieri.
(2) Comisia de preselectie este formata din 3 sau 5 membri alesi din cadrul
structurii organizatoare a licitatiei/negocierii si se numeste prin decizie a
conducatorului
entitatii
care
organizeaza
licitatia,
cu
respectarea
prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in
mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si
completarile ulterioare.
(3) Comisia de preselectie isi desfasoara activitatea in conditiile in care
sunt prezenti 2 din cei 3, respectiv 3 din cei 5 membri ai comisiei.
(4) Hotararile comisiei de preselectie se iau cu votul majoritatii simple a
membrilor prezenti.
(5) Pentru participare la licitatie/negociere, operatorul economic trebuie sa
depuna, pana la termenul prevazut in anuntul de licitatie, o cerere de
inscriere,
care
se
inregistreaza
in
registrul
de
corespondenta
al
organizatorului si la care trebuie sa anexeze documentatia formata din
urmatoarele documente, dupa caz, in original sau in copie certificata, sub
semnatura, de catre reprezentantul legal al operatorului economic, pentru
conformitate cu originalul:
a) documentul de inregistrare a operatorului economic la oficiul registrului
comertului sau, dupa caz, documentul echivalent de inregistrare, in cazul
operatorilor economici straini;
b) certificatul constatator privind operatorul economic, in original, sau
copie conforma 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 cel mult 30 de zile
calendaristice inainte de data preselectiei;
c) declaratia 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 si 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;
d) certificatul 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,
in
cazul
operatorilor economici straini; acest document trebuie prezentat de catre
operatorii economici care sunt atestati pentru activitatea de exploatare
forestiera
in
copie
conforma
cu
originalul
si
numai
in
cazul
licitatiilor/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, asa cum este definit la art. 1 lit. h);
f) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a
lemnului pentru producatorii din industria mobilei, potrivit prevederilor art.
58, numai in cazul licitatiilor organizate pentru lemn fasonat si numai de
catre administratorii fondului forestier proprietate publica a statului, sau,
dupa caz, precontractul de servicii de prelucrare primara a lemnului fasonat
incheiat intre prestatorul de servicii si producatorul din industria mobilei
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care detine certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a
lemnului; aceste documente se prezinta in copie conforma cu originalul;
g) declaratie prin care operatorul economic declara, pe propria raspundere,
ca asigura prin capacitatea proprie procesarea a 40% din volumul achizitionat;
aceasta declaratie este necesara numai pentru cumpararea 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 situatia completarii la zi a atestatului de exploatare si a
cazierului tehnic de exploatare; in cazul in care atestatul de exploatare nu
este completat la zi, in declaratie se vor mentiona volumul de masa lemnoasa
adjudecata/cumparata direct/achizitionata pentru prestari servicii si neoperata
in anexa, precum si vanzatorul; acest document se va prezenta numai de catre
operatorii economici care participa la licitatiile de vanzare a masei lemnoase;
i) declaratia prevazuta la art. 8 alin. (2).
(6) Cererea si documentatia prevazute la alin. (5) se pot depune la
organizatorul licitatiei prin una dintre urmatoarele modalitati:
a) direct la registratura, pe hartie;
b) prin posta/curier, pe hartie;
c) prin posta electronica, format pdf, semnate cu semnatura electronica
calificata sau sigiliu electronic calificat.
(7) Operatorii economici care nu au sediul in Romania depun documentele de
inscriere la licitatie atat in limba oficiala a tarii de origine, cat si in
limba romana, traducerea acestora fiind certificata de traducator pentru
conformitate cu originalul.
(8) La licitatiile/negocierile organizate pentru vanzarea de masa lemnoasa
din fondul forestier proprietate publica pot participa operatori economici,
inregistrati intr-un stat membru al Uniunii Europene, in baza certificatului de
atestare pentru lucrari de exploatare forestiera valabil detinut de acestia sau
a altui document similar, emis de autoritatea competenta din acel stat si
recunoscut/echivalat, in conditiile legii, de autoritatea competenta din
Romania.
(9) Pentru a fi admise la licitatie/negociere pentru lemn fasonat,
persoanele fizice depun:
a) autorizatia de constructie, in copie, pentru lemnul de lucru;
b) cartea de identitate, in copie.
(10) Cantitatea maxima de lemn fasonat care poate fi adjudecata in
conditiile alin. (9) este de maximum 50 mc/autorizatie de constructie, dar nu
mai mult decat volumul de lemn fasonat rezultat din documentatia tehnica
aferenta autorizatiei de constructie, iar aceasta nu poate face obiectul
comercializarii. In situatia in care aceeasi autorizatie de constructie se
foloseste de mai multe ori pentru cumparare de lemn fasonat si se depaseste
volumul prevazut mai sus, volumul cu care se depaseste se considera fara
provenienta legala.
Art. 22. - (1) Comisia de preselectie analizeaza documentele depuse de
catre solicitanti si hotaraste admiterea/respingerea participarii acestora la
licitatie/negociere, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(2) Comisia de preselectie respinge participarea la licitatie/negociere a
solicitantului care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:
a) nu a depus/nu a transmis electronic toate documentele prevazute la art. 21
alin. (5) si (9), dupa caz, pana la data stabilita in anunt sau documentele
depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu
originalul, dupa caz;
b) are
datorii
restante
fata
de
administratorii
fondului
forestier
proprietate publica a statului, precum si faptul ca asociatul unic/unul din
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asociatii operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de
operatori economici care are datorii restante fata de administratorii fondului
forestier proprietate publica a statului; neadmiterea la licitatie/negociere se
face pentru masa lemnoasa/lemnul fasonat provenita/provenit din acest fond;
c) are datorii restante fata de proprietarul/administratorul fondului
forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale, precum si
faptul ca asociatul unic/unul din asociatii operatorului economic este asociat
la un operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante
fata de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publica a
unitatii administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitatie/negociere se face
pentru masa lemnoasa/lemnul fasonat provenita/provenit din fondul forestier
proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale in cauza;
d) nu are certificat de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera
valabil la momentul preselectiei, in cazul operatorilor economici care solicita
inscrierea la licitatiile/negocierile de masa lemnoasa;
e) nu
are
capacitate
de
exploatare
forestiera
disponibila
conform
certificatului de atestare si anexei la acesta si declaratiei pe propria
raspundere
privind
situatia
capacitatii
anuale
disponibile,
in
cazul
operatorilor economici care solicita inscrierea la licitatiile/negocierile de
masa lemnoasa; capacitatea disponibila pentru un an de productie se calculeaza
ca diferenta dintre volumul anual atestat si volumul autorizat cumulat cu
volumul contractat, dar inca neautorizat la exploatare pentru respectivul an de
productie;
f) nu a realizat procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea
nr.
46/2008,
republicata,
cu
modificarile
si
completarile
ulterioare;
constatarea nerealizarii procentului prevazut la art. 60 alin. (5) lit. c) din
Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si 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 in cazul
operatorilor economici care solicita inscrierea la licitatiile de lemn de lucru
fasonat;
g) a depasit procentul prevazut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr.
46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; constatarea
depasirii 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, in 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 incheiat
intre prestatorul de servicii si producatorul din industria mobilei care detine
certificat de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului;
aceasta conditie este numai in cazul licitatiilor organizate de catre
administratorii fondului forestier proprietate publica a statului;
i) a avut contracte reziliate in ultimele 6 luni anterior datei licitatiei,
din culpa sa, cu organizatorul licitatiei pentru masa lemnoasa/lemn fasonat,
respectiv nu a incheiat in 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;
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j) la data preselectiei are acumulate cel putin 25 de puncte de penalizare,
conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(3) Operatorii economici nu participa la sedinta comisiei de preselectie.
Art. 23. - (1) La sfarsitul sedintei de preselectie, comisia incheie un
proces-verbal in care se consemneaza: data si locul desfasurarii preselectiei,
membrii comisiei de preselectie prezenti, solicitantii care s-au inscris in
vederea participarii la licitatie/negociere, solicitantii admisi si volumul
maxim de masa lemnoasa pe care acestia il mai pot, la data preselectiei,
adjudeca conform datelor inregistrate in documentele prevazute la art. 21 alin.
(5), solicitantii respinsi si motivul respingerii lor, observatii cu privire la
organizarea si desfasurarea preselectiei si la ora afisarii rezultatului
preselectiei.
(2) Procesul-verbal de preselectie, dupa semnarea de catre membrii comisiei
prezenti, se inregistreaza in registrul de corespondenta al organizatorului.
(3) Procesul-verbal al comisiei de preselectie se afiseaza la sediul
organizatorului licitatiei si se posteaza pe site-urile unde a fost publicat
anuntul de licitatie, cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare preselectiei.
(4) Operatorul economic care considera ca, din motive neintemeiate, nu a
fost admis sa participe la licitatie/negociere poate face contestatie.
Contestatia se formuleaza in scris si se depune la sediul organizatorului, in
termen de maximum 24 de ore de la data si ora afisarii rezultatului
preselectiei.
In
situatia
in
care
termenul
se
implineste
intr-o
zi
nelucratoare, acesta se prelungeste corespunzator pana in urmatoarea zi
lucratoare.
(5) Conducatorul organizatorului este obligat sa solutioneze contestatia
prin decizie motivata, in ziua depunerii contestatiei sau in ziua lucratoare
urmatoare depunerii acesteia; decizia se afiseaza pana la sfarsitul programului
de lucru din ziua lucratoare la sediul organizatorului si se comunica
contestatarului.
(6) In situatia in care in urma analizarii contestatiei se stabileste ca
aceasta a fost intemeiata, conducatorul organizatorului dispune admiterea
contestatarului la licitatie/negociere.
Art. 24. - (1) Operatorilor economici care solicita informatii privitoare la
volumul si calitatea masei lemnoase/lemnului fasonat care urmeaza a se
licita/negocia li se pune la dispozitie, la sediul ocolului silvic,
documentatia tehnica necesara in acest scop.
(2) In situatia in care operatorii economici interesati sa participe la
licitatie solicita sa vizioneze masa lemnoasa care este supusa vanzarii,
organizatorul licitatiei/negocierii asigura conditiile pentru vizionare si
desemneaza in acest sens un specialist, pe baza unei planificari.
Art. 25. - (1) Operatorul economic inscris la licitatie/negociere trebuie sa
faca dovada achitarii, anterior inceperii sedintei de licitatie, in contul
organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile pana la inceperea
licitatiei si certificate de banca sau in numerar la casieria organizatorului,
a:
a) garantiei de contractare pentru volumul de masa lemnoasa/lemn fasonat pe
care intentioneaza sa il cumpere, in cuantum de 5% din valoarea de pornire la
licitatie, fara TVA; in cazul licitatiei publice in plic inchis garantia de
contractare poate fi mai mica decat suma garantiilor partizilor/grupajelor de
partizi/loturilor/pieselor pentru care se depune oferta in plic, dar nu mai
mica decat cea mai mare garantie de contractare a partidei/lotului/piesei
pentru care a depus oferta;
b) achitarii tarifului de participare la licitatie stabilit, in conditiile
legii, de catre organizator.
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(2) Documentele privind achitarea garantiei de contractare si tarifului de
participare prevazute la alin. (1) se depun la secretariatul comisiei de
licitatie, anterior inceperii sedintei de licitatie.
(3) Pentru participarea la negocierea organizata imediat dupa licitatie, in
aceeasi zi sau in ziua lucratoare imediat urmatoare si avand ca obiect masa
lemnoasa neadjudecata la licitatie, operatorii economici care au fost admisi la
aceasta nu mai platesc tarif de participare.
(4)
Neindeplinirea
conditiilor
prevazute
la
alin.
(1)
determina
interzicerea participarii la licitatie/negociere a operatorului economic.
(5) Garantia de contractare constituita pentru masa lemnoasa/lemnul fasonat
adjudecata/adjudecat se retine pana la data procesului-verbal de predareprimire a masei lemnoase spre exploatare, respectiv pana la momentul incasarii
de catre vanzator a contravalorii lemnului fasonat. In situatia in care
cuantumul garantiei de contractare constituita anterior licitatiei este mai
mare decat garantia de contractare necesara pentru masa lemnoasa/lemnul fasonat
adjudecata/adjudecat, diferenta se restituie operatorului economic, la cerere,
in termen de cel mult 3 zile lucratoare.
(6) Garantia de contractare prevazuta la alin. (5), nerestituita, poate
constitui garantie pentru participarea la o licitatie/ negociere ulterioara,
organizata in conditiile prezentului regulament, si/sau pentru plata masei
lemnoase/lemnului fasonat, numai cu acordul scris al operatorului economic.
(7) Garantia de contractare retinuta in conditiile alin. (5) nu se
restituie operatorului economic in urmatoarele situatii:
a) nu
a
fost
incheiat
contractul
de
vanzare-cumparare
a
masei
lemnoase/lemnului fasonat, in termenul prevazut in caietul de sarcini, din
culpa operatorului economic;
b) masa lemnoasa nu a fost predata spre exploatare/lemnul fasonat nu a fost
livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic;
c) valoarea garantiei de contractare, cu acordul partilor, se foloseste
pentru participarea la o licitatie/negociere ulterioara si/sau pentru plata
masei lemnoase/lemnului fasonat.
(8) Garantia de contractare nerestituita in situatia prevazuta la alin. (7)
lit. a) si b) se face venit al organizatorului licitatiei.
(9) Tariful de participare la licitatie este stabilit de organizatorul
licitatiei
pe
baza
cheltuielilor
aferente
organizarii
si
desfasurarii
licitatiei si, dupa caz, a negocierii, respectiv: consumul de materiale de
birotica, serviciile informatice, publicitate, inchirierea spatiului pentru
organizarea licitatiei si, dupa caz, a negocierii si pentru organizarea
vizitelor in teren pentru vizionarea masei lemnoase.
Sectiunea a 2-a
Licitatia publica cu strigare, licitatia publica
in plic inchis si licitatia publica mixta
Art. 26. - (1) Licitatiile se desfasoara la locul, data si ora comunicate
prin anunt.
(2) Licitatiile se desfasoara cu participarea comisiei de licitatie si a
reprezentantilor oficiali ai participantilor in aceeasi sala.
Art. 27. - (1) Comisia de licitatie este alcatuita din 3 sau 5 membri,
numiti prin decizie a conducatorului organizatorului; comisia de licitatie nu
poate avea aceeasi componenta cu cea de preselectie si isi desfasoara
activitatea cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare. Din comisia de licitatie va face parte si un membru
desemnat de ocolul silvic care asigura administrarea/serviciile silvice, pentru
fondul forestier, altul decat cel proprietate publica a statului, atunci cand
licitatiile se organizeaza de catre proprietar.
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(2) Sedinta de licitatie este deschisa de catre presedintele comisiei, care
prezinta componenta acesteia, numarul minim pentru cvorum, care este de 2 din
cei 3, respectiv 3 din cei 5 membri ai comisiei, membrii prezenti, tipul de
licitatie, modul de desfasurare a licitatiei si toate informatiile necesare
desfasurarii licitatiei.
(3) Hotararile comisiei de licitatie se iau cu votul majoritatii simple a
membrilor comisiei prezenti.
(4) Conducatorul administratorului fondului forestier proprietate publica a
statului si conducatorul organizatorului licitatiei nu pot face parte din
comisia de preselectie sau din comisia de licitatie.
Art. 28. - (1) Pasul de licitare se stabileste de organizatorul licitatiei
in lei/m3, volum brut, fara TVA, la nivelul valorii de 5% din pretul de
pornire, rotunjit la lei, si se aplica numai la licitatia publica cu strigare
si la etapa a doua a licitatiei publice mixte.2) Licitarile pentru licitatia
publica cu strigare si la etapa a doua a licitatiei publice mixte se pot face
numai in sume reprezentand pasi intregi, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) Este interzisa pornirea licitatiei de la alt nivel decat cel al pretului
de pornire aprobat si comunicat de organizatorul licitatiei.
Art. 29. - (1) In cazul licitatiei publice cu strigare, licitarea masei
lemnoase incepe si se desfasoara in ordinea prevazuta in listele de
partizi/grupaje de partizi/loturi/piese afisate la sediul organizatorului
licitatiei si publicate pe site-ul www.produselepadurii.ro si pe site-ul
organizatorului.
(2) Presedintele comisiei anunta pretul de pornire si pasul de licitare,
pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa in cauza.
(3) Pentru fiecare partida/grupaj de partizi/lot/piesa licitatia incepe de
la pretul de pornire; oferirea, de catre participant, a nivelului pretului de
pornire este considerata oferta; urmatoarele oferte, la nivelul a cel putin un
pas, ale participantilor se considera licitari; ofertele se inscriu in fisele
de desfasurare a licitatiei.
(4) Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit pretul cel mai mare,
dupa 3 strigari succesive ale presedintelui comisiei de licitatie ale
respectivei oferte.
(5) Daca pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat care
face obiectul licitatiei se face o singura oferta, adjudecarea nu se poate face
la respectiva licitatie.
Art. 30. - (1) In cazul licitatiei publice in plic inchis, se procedeaza
astfel:
a) oferta se depune, in plic inchis, anterior inceperii sedintei de
licitatie, la registratura organizatorului; un operator economic, la o
licitatie, poate depune numai o oferta si numai un plic inchis; oferta trebuie
sa fie in original, sa fie semnata si stampilata de reprezentantul legal al
operatorului economic;
b) in situatia in care un operator economic depune oferte pentru mai multe
partizi/grupaje de partizi/loturi/piese, acestea se centralizeaza de ofertant
intr-o singura lista care se depune intr-un plic inchis, in ordinea de
prioritate de adjudecare preferata de acesta; lista trebuie sa fie in original,
sa fie semnata si stampilata de reprezentantul legal al operatorului economic;
c) dupa parcurgerea etapelor prevazute la art. 27 alin. (2), comisia
procedeaza la deschiderea plicurilor, in prezenta participantilor, dupa
prezentarea fiecarui plic, care poate fi verificat, de oricare participant,
privind autenticitatea si integritatea acestuia;
d) comisia de licitatie face publice ofertele pentru fiecare partida/grupaj
de partizi/lot/piesa si le inregistreaza in fisele de desfasurare a licitatiei,
fise care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitatie; comisia declara
invalida oferta care nu este in original, nu este semnata si stampilata de
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reprezentatul legal al operatorului economic, precum si oferta care este sub
pretul de pornire la licitatie;
e) este
declarat
adjudecatar,
pentru
fiecare
partida/grupaj
de
partizi/lot/piesa, operatorul economic care a oferit pretul cel mai mare, daca
acesta este cel putin egal cu pretul de pornire;
f) partida/grupajul de partizi/lotul/piesa de lemn fasonat pentru care se
face o singura oferta nu se poate adjudeca.
(2) In cazul in care sunt inregistrate cel putin doua oferte egale, care
indeplinesc conditiile de adjudecare, licitatia in plic inchis, pentru
partida/grupajul de partizi/lotul/piesa in cauza, se transforma in licitatie
publica deschisa cu strigare, urmandu-se procedura prevazuta la art. 29;
aceasta porneste de la preturile egale maxime deja oferite, considerate oferta,
cu participarea numai a operatorilor economici care au facut respectivele
oferte.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care ofertele facute sunt
sub pretul de pornire la licitatie, caz in care partida/grupajul de
partizi/lotul/piesa nu se adjudeca.
(4) In cazul in care ofertantul/potentialul adjudecatar depaseste volumul de
masa lemnoasa disponibil pentru exploatare conform certificatului de atestare
pentru lucrari de exploatare forestiera, anexei acestuia si declaratiei pe
propria raspundere prevazute la art. 21 alin. (5) si/sau depaseste cuantumul
garantiei de contractare depuse pentru licitatia in cauza, ofertele se vor
considera invalide in ordinea inversa celei din oferta scrisa a acestuia din
lista prevazuta la alin. (1) lit. b), depusa si inregistrata in fisele de
desfasurare a licitatiei; adjudecarea partizii/lotului/piesei in cauza se face
in functie de ofertele valide.
Art. 31. - (1) Licitatia publica mixta se organizeaza si se desfasoara
astfel:
a) etapa I: prezentarea ofertelor scrise in plic inchis: comisia de licitatie
deschide plicurile depuse de ofertanti, in prezenta participantilor, face
publice ofertele, inregistreaza in fisa de desfasurare a licitatiei preturile
oferite
pentru
fiecare
partida/lot/piesa
si
intocmeste
lista
partizilor/loturilor/pieselor ofertate care se supun licitatiei cu strigare;
partizile/loturile/ piesele pentru care nu s-a facut nicio oferta si cele
pentru care s-a facut o singura oferta nu pot face obiectul etapei a II-a si nu
pot fi adjudecate la respectiva licitatie;
b) etapa a II-a: licitatia cu strigare, pentru fiecare partida/lot/piesa,
pornindu-se de la pretul cel mai mare oferit in plic inchis, acesta neputand fi
mai mic decat pretul de pornire aprobat in conditiile prezentului regulament;
procedura prevazuta la art. 29 se aplica in mod corespunzator. La aceasta etapa
pot oferta toti operatorii economici admisi la licitatie in urma preselectiei
si au facut oferte la etapa I.
(2) Partizile/Loturile/Piesele ramase neadjudecate dupa etapa a II-a si
care au mai fost oferite la o alta licitatie se supun negocierii, organizata in
aceeasi zi, imediat dupa incheierea licitatiei sau in ziua urmatoare acesteia,
conform precizarii din anuntul de licitatie si numai pentru operatorii
economici ofertanti la etapa a II-a si ale caror oferte sunt cel putin egale cu
pretul de pornire la licitatie.
Art. 32. - (1) Dupa fiecare licitatie, indiferent de tipul licitatiei, se
intocmeste procesul-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei, in
care se consemneaza, in mod obligatoriu, urmatoarele: data si locul
desfasurarii licitatiei, modul de anuntare a licitatiei, membrii comisiei de
licitatie prezenti, tipul licitatiei, obiectul licitatiei, solicitantii care nu
au indeplinit conditiile de participare la licitatie, reprezentantii legali ai
acestora, termenul de incheiere a contractelor de vanzare, observatii cu
privire la organizarea si desfasurarea licitatiei.
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(2) Fisele de desfasurare a licitatiei publice cu strigare si licitatiei
publice mixte, semnate de membrii comisiei prezenti, devin anexa la procesulverbal al licitatiei; fisele pot fi semnate si de ofertanti, comisia oferindule aceasta posibilitate.
(3) In cazul licitatiilor in plic inchis, fisele de desfasurare a
licitatiilor prevazute la art. 30, semnate de membrii comisiei prezenti, devin
anexa la procesul-verbal al licitatiei, fara obligativitatea semnarii acestora
de catre operatorii economici.
(4) Procesul-verbal al sedintei de licitatie se semneaza de catre toti
membrii comisiei de licitatie prezenti.
(5) Operatorii economici participanti la licitatie, indiferent de tipul
licitatiei, care considera ca nu au fost respectate prevederile prezentului
regulament privind desfasurarea licitatiei pentru anumite partizi/loturi/piese
pot face contestatie; contestatia se formuleaza in scris si se depune la sediul
organizatorului in ziua in care a fost desfasurata licitatia; conducatorul
organizatorului este obligat sa solutioneze contestatia in termen de 5 zile
lucratoare de la data desfasurarii licitatiei; modul de analizare si
solutionare se consemneaza intr-o decizie motivata, iar solutia se comunica
contestatarului, in scris; daca in urma analizarii contestatiei se stabileste
ca aceasta a fost intemeiata, organizatorul dispune anularea adjudecarii pentru
partida/lotul/piesa in cauza si oferirea acesteia/acestuia la o noua licitatie.
Art. 33. - (1) In cazul in care intre momentul adjudecarii si cel al
contractarii, operatorul economic adjudecatar constata ca masa lemnoasa nu
corespunde ca volum sau/si calitate cu prevederile actului de punere in
valoare, il va instiinta despre aceasta, in scris, pe organizatorul licitatiei
in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea procesului-verbal
de licitatie; la contestatie va anexa documentatia de verificare, intocmita
conform normelor tehnice silvice in vigoare, insusita de persoana de
specialitate din cadrul operatorului economic.
(2) Contestarea prevederilor actului de punere in valoare, in situatia
prevazuta la alin. (1), obliga pe organizatorul licitatiei la efectuarea unei
verificari in teren, in conformitate cu normele tehnice silvice in vigoare, in
prezenta contestatarului.
(3) In cazurile prevazute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare
pana la incheierea contractelor de vanzare a masei lemnoase se prelungeste cu
perioada dintre data depunerii contestatiei si data transmiterii raspunsului de
catre contestatar; termenul primirii raspunsului este de maximum 20 de zile
lucratoare de la data depunerii contestatiei.
(4) In situatia in care conducatorul organizatorului constata ca se confirma
aspectele contestate, acesta anuleaza adjudecarea si restituie garantia de
contractare.
Sectiunea a 3-a
Licitatia electronica
Art. 34. - (1) Organizatorul licitatiei electronice de vanzare a masei
lemnoase prin modalitatile prevazute la art. 3 alin. (1), ca „masa lemnoasa pe
picior“ sau ca „lemn fasonat“, are obligatia de a anunta decizia de utilizare a
licitatiei electronice, in conditiile art. 13, concomitent cu anuntarea
preselectiei pentru acest tip de licitatie, pe site-urile prevazute la art. 9,
dupa caz.
(2) Preselectia pentru licitatia electronica se organizeaza cu cel putin 5
zile lucratoare inainte de data licitatiei electronice, iar anuntul privitor la
organizarea licitatiei va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
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a) lista partizilor si a grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se
liciteaza, preturile de pornire la licitatie si garantia de contractare;
b) tariful de participare la licitatie;
c) caietul de sarcini, care va cuprinde, dupa caz, informatii privind:
organizarea
si
desfasurarea
licitatiei,
masa
lemnoasa/
lemn
fasonat
oferita/oferit la vanzare, proiectul contractului de vanzare a masei lemnoase
si principalele reglementari care trebuie respectate;
d) banca si contul organizatorului unde se depune garantia de contractare si
tariful de participare la licitatie;
e) data si ora de start al licitatiei electronice;
f) informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit,
conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii;
g) adresa de e-mail unde se vor depune, in format electronic, documentele
prevazute la art. 21 alin. (5);
h) criteriul de atribuire: pretul cel mai ridicat sau criteriile stabilite in
cazul licitatiilor organizate potrivit art. 18 alin (6);
i) modalitatea de finalizare a licitatiei electronice: data si ora de
inchidere a licitatiei electronice/numarul de runde de licitare si calendarul
precis de desfasurare a rundelor/termenul-limita care va fi lasat sa curga de
la primirea ultimei oferte, dupa caz.
Art. 35. - Pentru participarea la licitatia electronica, solicitantul
trebuie sa depuna pana la data organizarii preselectiei o cerere de inscriere
la licitatia electronica, cu indicarea identitatii sale electronice, precum si
documentele prevazute la art. 21 alin. (5), semnate cu semnatura electronica
calificata sau sigiliu electronic calificat, in format electronic, la adresa
prevazuta la art. 34 alin. (2) lit. g).
Art. 36. - In cadrul sedintei de preselectie la licitatia electronica,
comisia de preselectie urmeaza procedura prevazuta la art. 22.
Art. 37. - (1) La sfarsitul sedintei de preselectie, comisia incheie un
proces-verbal in care se consemneaza: data si locul desfasurarii preselectiei,
membrii comisiei de preselectie prezenti, solicitantii care s-au inscris in
vederea participarii la licitatie, solicitantii admisi sa participe la
licitatie, solicitantii respinsi sa participe la licitatie si motivul
respingerii lor, eventuale observatii cu privire la organizarea si desfasurarea
preselectiei.
(2) Procesul-verbal prevazut la alin. (1), dupa semnarea de catre membrii
comisiei prezenti, se inregistreaza in registrul de corespondenta al
organizatorului licitatiei.
(3) Fiecare solicitant primeste la adresa sa de e-mail, comunicata cu ocazia
indicarii identitatii sale electronice prevazute la art. 35, hotararea comisiei
de preselectie.
Art. 38. - (1) Operatorul economic care considera ca, din motive
neintemeiate, nu a fost admis sa participe la licitatie/negociere poate face
contestatie. Contestatia se trimite la organizator, in format electronic, la
adresa de e-mail prevazuta la art. 34 alin. (2) lit. g), in termen de maximum
24 de ore de la data si ora afisarii rezultatului preselectiei. In situatia in
care termenul se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste
corespunzator pana in urmatoarea zi lucratoare.
(2) Conducatorul organizatorului este obligat sa solutioneze contestatia
prin decizie motivata, in ziua depunerii contestatiei sau in ziua lucratoare
urmatoare depunerii acesteia; decizia se trimite la adresa sa de e-mail,
comunicata cu ocazia indicarii identitatii electronice a operatorului economic,
pana la sfarsitul programului de lucru din ziua lucratoare la sediul
organizatorului si se comunica contestatarului.
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(3) In situatia in care in urma analizarii contestatiei se stabileste ca
aceasta a fost intemeiata, conducatorul organizatorului dispune admiterea
contestatarului la licitatie.
Art. 39. - Operatorilor economici admisi sa participe la licitatia
electronica, care solicita informatii privitoare la volumul si calitatea masei
lemnoase care urmeaza a fi licitata, li se pune la dispozitie, de catre ocolul
silvic la care se afla aceasta, documentatia tehnica necesara, in format
electronic, cu exceptia carnetului de inventariere a arborilor destinati
recoltarii, care poate fi consultat gratuit, la cerere, la sediul ocolului.
Art. 40. - (1) Operatorul economic admis sa participe la licitatia
electronica trebuie sa faca dovada achitarii anterior inceperii sedintei de
licitatie,
in
contul
organizatorului,
prin
instrumente
bancare
legale
decontabile certificate de banca pana la inceperea licitatiei sau in numerar la
casieria organizatorului, garantia de contractare pentru volumul de masa
lemnoasa pentru care va licita si pe care il va adjudeca, precum si un tarif de
participare la licitatie stabilit de organizator.
(2) Documentul privind constituirea garantiei de contractare prevazute la
alin. (1), precum si dovada achitarii tarifului de participare la licitatia
electronica se trimit, in format electronic, semnate cu semnatura calificata
sau sigiliu electronic calificat, la secretariatul comisiei de licitatie
anterior inceperii sedintei de licitatie, la adresa de e-mail prevazuta la art.
34 alin. (2) lit. g).
(3) Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) determina excluderea
de la licitatia electronica a operatorului economic in cauza.
Art. 41. - (1) Licitatia electronica se desfasoara in una sau mai multe
runde succesive, dupa caz.
(2) Pe parcursul efectuarii rundelor de licitare vanzatorul nu are dreptul
de a dezvalui identitatea ofertantilor.
(3) In cursul fiecarei runde a licitatiei electronice, vanzatorul are
obligatia de a comunica, instantaneu, tuturor ofertantilor pretul maxim
ofertat.
Sectiunea a 4-a
Vanzarea masei lemnoase prin negociere
Art.
42.
(1)
Partida/Grupajul
de
partizi
ramasa/ramas
neadjudecata/neadjudecat dupa doua licitatii se poate supune negocierii,
organizata la data prevazuta in anuntul de licitatie/negociere, cu respectarea
conditiilor de preselectie.
(2) Negocierea prevazuta la alin. (1) se poate face numai cu operatorul
economic care a oferit la licitatie cel putin pretul de pornire si care
solicita in scris aceasta. Pentru masa lemnoasa, pretul rezultat din negociere
nu poate sa fie mai mic decat pretul oferit in licitatie de operatorul economic
respectiv. Pentru negociere nu se stabilesc pasi de negociere.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), partida constituita din
produse accidentale pe suprafete compacte mai mari de 3 ha, ramasa neadjudecata
dupa o licitatie, se poate supune negocierii, organizata la data prevazuta in
anuntul de licitatie.
(4) Lotul/Piesa de lemn fasonat ramas/ramasa neadjudecat/neadjudecata dupa o
licitatie se poate supune negocierii, organizata la data prevazuta in anuntul
de licitatie, cu respectarea conditiilor de preselectie.
(5) Negocierea prevazuta la alin. (4) se poate face numai cu operatorul
economic care a oferit la licitatie cel putin pretul de pornire si care
solicita in scris aceasta. Pretul rezultat din negociere nu poate sa fie mai
mic decat pretul oferit in licitatie de operatorul economic respectiv. Pentru
negociere nu se stabilesc pasi de negociere.
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(6) Comisia de negociere admite participarea la negociere numai a
operatorilor economici care au indeplinit conditiile de preselectie pentru
participarea la licitatie.
(7) Admiterea la negociere, pentru masa lemnoasa, se face numai pentru
capacitatea de exploatare disponibila in conformitate cu inregistrarile din
Certificatul de atestare pentru lucrari de exploatare forestiera, din anexa la
acesta si din declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 21 alin. (5)
si numai in limita sumei banesti ramasa neutilizata din garantia de contractare
depusa pentru participarea la licitatie.
(8) In urma desfasurarii sedintei de negociere, comisia intocmeste un
proces-verbal, dupa modelul procesului-verbal de licitatie, semnat de membrii
comisiei de negociere prezenti.
Art. 43. - (1) Operatorii economici participanti la negociere care considera
ca
nu
au
fost
respectate
prevederile
prezentului
regulament
privind
desfasurarea
negocierii
pentru
anumite
partizi/loturi/piese
pot
face
contestatie.
(2) Contestatia se formuleaza in scris si se depune la sediul
organizatorului negocierii in ziua in care a fost organizata negocierea.
(3) Conducatorul organizatorului negocierii este obligat sa solutioneze
contestatia in termen de 5 zile lucratoare de la data desfasurarii negocierii.
(4) Modul de analizare si de solutionare ale contestatiei se consemneaza
intr-o decizie motivata, iar solutia se comunica contestatarului, in scris.
(5) Daca in urma analizarii contestatiei se stabileste ca aceasta a fost
intemeiata,
organizatorul
dispune
anularea
negocierii
pentru
partida/lotul/piesa in cauza si ia masuri pentru organizarea unei licitatii sau
unei noi negocieri, dupa caz.
Art. 44. - (1) Partida de produse accidentale suprapuse, asa cum sunt
definite la art. 1 lit. u), aparute pe suprafata unei partizi contractate cu un
operator economic se contracteaza cu acest operator daca acesta solicita, in
scris, si daca indeplineste conditiile prevazute de prezentul regulament.
Organizatorul face oferta de contractare in maximum 5 zile lucratoare de la
data aprobarii APV, iar, in maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea ofertei
operatorul economic trebuie sa-si exprime optiunea.
(2) Daca titularul contractului de vanzare al partizii in a carei suprafata
a aparut situatia prevazuta la alin. (1) accepta oferta, se organizeaza, in
maximum 5 zile lucratoare, procedura de negociere si incheiere a contractului
de vanzare.
(3) Daca titularul contractului de vanzare al partizii in a carei suprafata
a aparut situatia prevazuta la alin. (1) nu accepta oferta de contractare sau
nu indeplineste conditiile prevazute de prezentul regulament, organizatorul
procedeaza la organizarea unei licitatii pentru contactarea partizii in cauza
cu alt operator economic sau aceasta se exploateaza in regie proprie,
exploatarea acesteia fiind prioritara.
(4) Pretul masei lemnoase cuprinsa in partida prevazuta la alin. (1), care
se contracteaza cu titularul contractului de vanzare-cumparare al partizii pe
suprafata careia se suprapune partida de produse accidentale, se stabileste
prin negociere. Pretul rezultat din negociere nu poate fi mai mic decat pretul
de APV, calculat pentru partida care se suprapune.
(5) Partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor
legale pentru realizarea cailor de scos-apropiat, pentru partizile autorizate
la exploatare si care fac obiectul contractelor de vanzare-cumparare a masei
lemnoase, le sunt aplicabile dispozitiile alin. (1)-(3).
(6) In partizile prevazute la alin. (5) este inclusa si masa lemnoasa din
alte unitati amenajistice aflate pe traseul cailor de scos-apropiat care
trebuie realizate pentru accesibilizarea masei lemnoase contractate.
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(7) Pentru negocierea masei lemnoase prevazuta la alin. (1), (5) si (6) nu
se organizeaza preselectie. Operatorii economici depun la comisia de negociere
o cerere de inscriere la negociere, la care vor anexa documentele prevazute la
art. 21 alin. (5), precum si dovada achitarii garantiei de contractare;
negocierea se face cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3).
Sectiunea a 5-a
Vanzarea directa a lemnului fasonat
Art. 45. - (1) Pentru consumul propriu al persoanelor fizice, al unitatilor
de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de stat sau de la
bugetul
local,
care
nu
desfasoara
activitate
economica
in
sensul
reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat, precum si strict
pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor
individuale, intreprinderilor familiale, asociatiilor si fundatiilor infiintate
conform legii, administratorii fondului forestier proprietate publica a
statului, administratorii/prestatorii de servicii silvice/proprietarii fondului
forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz,
pot sa vanda in mod direct, fara licitatie si fara negociere, lemn de foc,
precum si lemn rotund si despicat de lucru cu diametrul la capatul gros de
maximum 24 cm.
(2) In vederea punerii in aplicare a prevederilor art. 59 alin. (51)-(57) din
Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
intre
unitatile
administrativteritoriale
si
ocoalele
silvice
care
administreaza
sau
presteaza
servicii
silvice
pentru
fondul
forestier
proprietate publica pe suprafata acestora se vor incheia parteneriate, la
initiativa ocolului silvic. Astfel de parteneriate se pot incheia de un ocol
silvic si cu unitati administrativ-teritoriale invecinate, in functie de
volumul de lemn fasonat ramas disponibil, chiar daca nu administreaza fond
forestier pe suprafata acestora.
(3) Pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului 2017 si pentru anul 2018
parteneriatele prevazute la alin. (2) se incheie in maximum 30 de zile de la
intrarea in vigoare a prezentului regulament. Ulterior acestui termen,
parteneriatele se incheie si/sau se actualizeaza ori de cate ori este nevoie.
(4) In cadrul parteneriatelor prevazute la alin. (2) se vor prevedea
procedurile prin care se va asigura lemn pentru persoanele fizice si pentru
unitatile de interes local finantate, integral sau partial de la bugetul de
stat sau de la bugetul local, avandu-se in vedere, cel putin urmatoarele:
a) obligatiile partilor;
b) volumul de lemn fasonat estimat, necesar si disponibil, care face obiectul
parteneriatului;
c) volumul maxim care se poate acorda pentru o familie;
d) graficul de indeplinire a obligatiilor;
e) competentele de avizare si aprobare;
modalitatile de comunicare si de rezolvare a divergentelor..
(5) Unitatile administrativ-teritoriale care detin in proprietate fond
forestier vor incheia parteneriate cu ocolul silvic de stat pentru a se asigura
lemn fasonat doar pentru maximum diferenta de volum de lemn care nu poate fi
asigurata din fondul forestier pe care il detin in proprietate.
(6) Lunar, semnatarii parteneriatelor prevazute la alin. (2) vor efectua
analize privind aplicarea acestora, concluziile fiind consemnate in inscrisuri.
(7) Volumul disponibil de lemn de lucru cu diametrul la capatul gros de
maximum 24 cm si de lemn de foc, ramas dupa acoperirea necesarului de lemn in
conditiile art. 59 alin. (51)-(54) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, se poate valorifica direct sau prin
licitatie/negociere, in conditiile prezentului regulament.
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(8) Pentru judetele deficitare in paduri, solicitarile formulate de catre
unitatile administrativ-teritoriale se centralizeaza la nivelul prefecturilor
acestor judete si se transmit Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in
vederea comunicarii, catre acestea, a existentei in judetele limitrofe, a
eventualelor volume de lemn de lucru cu diametrul la capatul gros de maximum 24
cm si de lemn de foc, disponibile spre vanzare; in aceste judete, Regia
Nationala a Padurilor - Romsilva poate organiza depozite de valorificare a
materialelor lemnoase.
(9) Volumele disponibile prevazute la art. 59 alin. (57) din Legea nr.
46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor
repartiza, de catre Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, direct proportional
cu volumele solicitate si in ordinea primirii solicitarilor.
(10) Unitatea administrativ-teritoriala si ocolul silvic au obligatia sa
primeasca, sa analizeze lunar si sa solutioneze cererile persoanelor fizice si
juridice prevazute la alin. (1), pentru asigurarea cu lemn fasonat, in functie
de volumul ramas disponibil. In cazul in care nu exista solicitari conform
parteneriatelor incheiate sau volumul solicitat este sub nivelul volumului
disponibil comunicat de ocolul silvic, volumul excedentar se poate valorifica
altor solicitanti.
(11) Administratorul/Prestatorul de servicii silvice/Proprietarul fondului
forestier proprietate publica a unei unitati administrativ-teritoriale, pe baza
hotararii consiliului local, poate vinde direct si lemnul de lucru fasonat cu
diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm, catre persoane fizice si catre
unitatile de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de stat
sau de la bugetul local care nu desfasoara activitate economica in sensul
reglementarilor comunitare in domeniul ajutorului de stat, astfel:
a) in volum de maximum 50 mc, pe baza autorizatiei de constructie, in
vigoare;
b) in volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru
nevoi proprii.Lemnul de lucru fasonat cumparat in conditiile de mai sus nu
poate face obiectul comercializarii catre alte persoane fizice sau juridice.
(12) Preturile de vanzare directa a lemnului fasonat se aproba, pe baza
principiilor economiei de piata, de catre entitatile prevazute la art. 3 alin.
(1), respectiv la art. 4 alin. (1), dupa caz.
(13) Cantitatea si destinatia lemnului fasonat provenit din fondul forestier
proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale, prevazute la alin.
(1), care poate fi vanduta direct, se aproba de consiliul local al acesteia.
(14) Lemnul fasonat prevazut la alin. (1) se poate vinde si livra din
depozite, din platformele primare, de la cai de transport cu caracter permanent
si din punctul naval de incarcare, precum si din faza fasonat la cioata. Lemnul
fasonat provenit din produse accidentale II, produse de igiena, precum si cel
din produse extraordinare se poate vinde si livra si de la alte cai de acces
sau de la caile de scos-apropiat.
(15) Dupa asigurarea, in conditiile art. 59 alin. (53)-(54) din Legea nr.
46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a necesarului
de lemn, administratorul/prestatorul de servicii silvice/proprietarul fondului
forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale, dupa caz,
poate valorifica ca masa lemnoasa partiziile ramase disponibile.
Art. 46. - Administratorii fondului forestier proprietate publica a statului
si
administratorul/prestatorul
de
servicii
silvice/proprietarul
fondului
forestier proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale cu aprobarea
consiliului local al acesteia pot oferi spre vanzare lemn fasonat si la
achizitiile directe practicate de autoritatile publice contractante.
Sectiunea a 6-a
Valorificarea lemnului fasonat obtinut din fondul forestier proprietate
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publica a statului in conditiile art. 60 alin. (5) lit. g)
din Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
Art. 47. - (1) Licitatiile publice prevazute la art. 12 organizate de
administratorii fondului forestier proprietate publica a statului pentru
vanzarea lemnului rotund sau despicat de lucru, din toate sortimentele
industriale, pentru lotul/piesa de lemn fasonat la care sunt inscrisi si
admisi, in urma preselectiei, operatori economici care detin certificat de
atestare ca producator din industria mobilei, se desfasoara in doua runde,
succesiv in aceeasi zi, astfel:
a) runda I, cu participarea operatorilor economici care detin certificat de
atestare ca producator din industria mobilei si a operatorilor economici care
detin precontract de servicii de prelucrare primara a lemnului fasonat incheiat
cu producatorul din industria mobilei care detine certificat de atestare
privind capacitatea de industrializare a lemnului;
b) runda a II-a, cu participarea oricaror operatori economici care
indeplinesc conditiile prezentului regulament, pentru cumpararea lemnului
fasonat care a fost oferit, dar nu a fost adjudecat la runda I.
(2) Runda I nu poate fi urmata de negocierea loturilor si/sau a pieselor de
lemn de lucru care nu au fost adjudecate.
(3) Prevederile alin. (1) pot fi aplicate si in cazul licitatiilor
organizate pentru valorificarea lemnului fasonat provenit din fondul forestier
proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale.
Capitolul III
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 48. - La licitatiile si negocierile de vanzare a masei lemnoase se pot
oferi atat partizi, cat si grupaje de partizi amplasate in acelasi bazinet,
constituite
pe
principiul
teritorialitatii
sau
al
accesibilitatii,
in
conditiile art. 1 lit. i).
Art. 49. - Grupajul de partizi, constituit cu respectarea prevederilor art.
1 lit. i), se aproba de organizatorul licitatiei/ negocierii si este evidentiat
in caietul de sarcini.
Art. 50. - (1) Conducatorul organizatorului licitatiei/ negocierii poate
aproba ca loturile de lemn fasonat, care nu au fost adjudecate in urma oferirii
acestora la cel putin o licitatie, respectiv la o negociere, si cele care au
facut obiectul rezilierilor contractelor de vanzare sa se modifice in loturi
mai mici sau in piese personalizate sau in loturi mai mari, care vor face
obiectul unei noi licitatii, in conditiile prezentului regulament.
(2) Loturile/Piesele nou-constituite in conditiile alin. (1), care nu se
adjudeca in urma unei licitatii, pot face obiectul vanzarii prin negociere sau
vanzarii directe prevazute la art. 45 si 46 sau pot fi prelucrate primar de
catre administratorii fondului forestier proprietate publica, urmand ca
materialele lemnoase rezultate sa fie valorificate potrivit prevederilor
legale.
(3) Lemnul rotund si despicat de lucru provenit din fondul forestier
proprietate publica a unitatii administrativ-teritoriale poate face obiectul
procesarii in instalatiile proprii ale proprietarului sau ale administratorului
acestui fond forestier, numai cu aprobarea consiliului local.
Art. 51. - Lemnul fasonat, indiferent de specie si sortiment, care a parcurs
toate procedurile de valorificare prin licitatie/negociere/vanzare directa si
nu a fost valorificat, in vederea prevenirii deprecierii acestuia, poate fi
vandut direct oricarei persoane fizice sau juridice solicitante, in conditiile
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si la preturile stabilite de administratorul fondului forestier, in cazul
fondului forestier proprietate publica a statului si de consiliul local in
cazul fondului forestier proprietate publica a unei unitati administrativteritoriale.
Art. 52. - (1) Nivelul maxim al tarifelor pentru prestarile de servicii de
exploatari forestiere, in scopul exploatarii masei lemnoase in regie proprie cu
operatori economici atestati, se stabileste, in conditiile reglementarilor in
vigoare, de administratorii fondului forestier proprietate publica a statului,
respectiv de consiliul local pentru fondul forestier proprietate publica a unei
unitati administrativ-teritoriale, pe baza fundamentarii intocmite de ocolul
silvic avand in vedere procesele tehnologice, normele si tarifele in vigoare,
precum si oportunitatea si necesitatea efectuarii lucrarilor de ingrijire a
arboretelor
tinere,
extragerea
produselor
de
igiena
si
a
produselor
accidentale, asigurarea necesarului de lemn in conditiile art. 59 alin. (51)(57) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, si principiile economiei de piata.
(2) In cazul partizilor pentru care serviciile de exploatare nu se pot
atribui dupa prima procedura de achizitie, nivelul maxim al tarifelor prevazut
la alin. (1) se poate majora si se vor organiza noi proceduri de atribuire.
Art. 53. - In scopul promovarii tehnologiilor bazate pe funiculare, pretul
de pornire la licitatie al partizilor prevazute a se exploata prin astfel de
tehnologii este la nivelul pretului de APV.
Art. 54. - (1) Incheierea contractului de vanzare a masei lemnoase/lemnului
fasonat care s-a adjudecat prin licitatie/negociere are loc in termen de cel
mult 10 zile lucratoare de la data desfasurarii licitatiei, respectiv a
negocierii, si se face la sediul organizatorului.
(2) Neincheierea contractului de vanzare a masei lemnoase/lemnului fasonat
care s-a adjudecat, in termenul maxim de 10 zile lucratoare, stabilit prin
caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic adjudecatar,
atrage anularea adjudecarii si pierderea garantiei de contractare aferente,
precum si a dreptului de participare a acestuia la licitatie/negociere, in
conditiile prezentului regulament, pentru o perioada de 6 luni de la datalimita prevazuta pentru incheierea contractului.
(3) Rezilierea contractului de vanzare a masei lemnoase/lemnului fasonat,
din culpa cumparatorului, pana la predarea masei lemnoase spre exploatare,
respectiv pana la achitarea contravalorii lemnului fasonat atrage dupa sine
pierderea garantiei de contractare, precum si a dreptului de participare la
licitatie/negociere, in conditiile prezentului regulament, pentru o perioada de
6 luni de la data rezilierii. In situatia in care rezilierea contractului de
vanzare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garantiei de contractare,
din culpa cumparatorului, operatorul economic in cauza pierde dreptul de
participare la licitatie/negociere, pentru o perioada de 6 luni de la data
rezilierii, in conditiile prezentului regulament si atrage si aplicarea
masurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, dupa caz.
(4) Neincheierea contractului de vanzare a masei lemnoase/lemnului fasonat
in termenul stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a
organizatorului, atrage aplicarea masurilor legale referitoare la repararea
prejudiciului, organizatorul fiind obligat si la restituirea garantiei de
contractare depusa.
(5) Adjudecatarii masei lemnoase si cei ai lemnului fasonat au dreptul de a
cesiona
contractele
de
vanzare-cumparare
incheiate
in
urma
licitatiilor/negocierilor desfasurate potrivit prezentului regulament, doar
daca aceasta posibilitate este prevazuta expres in caietul de sarcini,
respectiv in contractul de vanzare. Contractul de vanzare poate fi cesionat
numai operatorilor economici pentru care este acordul scris al organizatorului
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si numai celor care au facut oferte la licitatia/negocierea la care s-a
adjudecat respectiva masa lemnoasa/respectivul lemn fasonat.
(6) Posibilul cesionar al contractului, la data cesionarii, trebuie sa
indeplineasca cumulativ conditiile de admitere la licitatie prevazute de
prezentul regulament.
(7) Cesionarea unui contract fara respectarea prevederilor de la alin. (5)
si (6) determina neautorizarea la exploatare a masei lemnoase, respectiv
nelivrarea lemnului fasonat care face obiectul contractului, iar operatorii
economici in cauza pierd si dreptul de participare la licitatie/negociere, in
conditiile prezentului regulament, pentru o perioada de 6 luni de la data
cesionarii.
(8) In contractul de vanzare, masa lemnoasa adjudecata/lemnul fasonat
adjudecat se expliciteaza cantitativ si valoric si se factureaza corespunzator,
in functie de modul de valorificare, astfel:
a) in cazul masei lemnoase, facturarea se realizeaza prin inscrierea
volumului brut, pana la incidenta cu volumul brut din APV si a valorii
aferente, fara TVA;
b) in cazul loturilor si pieselor de lemn fasonat din sortimente de lemn
rotund si despicat de lucru, facturarea se realizeaza prin inscrierea volumului
net al lotului/piesei de lemn fasonat si a valorii aferente lotului/piesei,
fara TVA si prin inscrierea volumului cojii acestora si a valorii aferente
pentru fiecare lot/piesa, fara TVA; in factura, pentru fiecare lot/piesa se
inscrie si volumul brut rezultat din insumarea volumului net si a volumului
cojii aferente volumului net;
c) in cazul lemnului de foc, facturarea se realizeaza prin inscrierea
volumului brut al acestuia si a valorii aferente lotului, fara TVA.
(9) Valoarea unitara a cojii prevazuta la alin. (8) lit. b) aferenta unui
lot sau unei piese din sortimente de lemn de lucru se determina prin
multiplicarea pretului de pornire la licitatie/negociere stabilit pentru coaja,
pentru fiecare specie/grup de specii forestiere, cu factorul rezultat din
raportul dintre pretul de adjudecare si pretul de pornire la licitatie ale
lotului/piesei din sortiment de lemn de lucru in cauza.
(10) Volumul net al pieselor personalizate si al loturilor din sortimentele
de lemn de lucru se calculeaza pe baza masuratorilor efective realizate pentru
fiecare piesa personalizata, respectiv pentru fiecare piesa cuprinsa intr-un
lot. Volumul cojii aferente acestor piese personalizate, respectiv aferenta
pieselor cuprinse intr-un lot se determina in functie de volumul brut si de
volumul net al fiecarei piese sau pe baza de masuratori. Volumul net si volumul
cojii se evidentiaza in mod distinct pentru fiecare piesa personalizata,
respectiv pentru fiecare piesa dintr-un lot si se inscriu in fisele acestora.
Art. 55. - Caietele de sarcini si contractele de vanzare a masei lemnoase si
a lemnului fasonat trebuie sa respecte prevederile prezentului regulament,
precum si prevederile legislatiei specifice in vigoare.
Art. 56. - (1) La licitatiile/negocierile de vanzare a masei lemnoase si a
lemnului fasonat, organizate potrivit prezentului regulament, pot asista
reprezentanti ai organizatiilor patronale si profesionale din domeniile
silvicultura, exploatare forestiera, prelucrarea primara si industrializarea
lemnului, precum si din alte domenii; acestia au acces la intreaga documentatie
daca achita tariful de participare la licitatie stabilit de organizator.
(2) La licitatii pot participa si reprezentanti ai mass-mediei si din alte
domenii.
(3) In cazul in care unul dintre site-urile prevazute la art. 9 alin. (2) nu
este functional, publicarea pe site-ul functional este suficienta pentru a fi
asigurata transparenta ceruta de legislatia in vigoare.
Art. 57. - (1) Administratorii fondului forestier proprietate publica a
statului si consiliile locale de la nivelul unitatilor administrativ-
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teritoriale care au fond forestier proprietate publica isi adopta, in
conditiile legii, regulamente si proceduri proprii pentru valorificarea
materialelor lemnoase care nu fac obiectul prezentului regulament.
(2) Prevederile prezentului regulament se pot aplica si pentru valorificarea
masei lemnoase care se recolteaza si a lemnului fasonat care se obtine din
fondul forestier al detinatorilor pentru care structurile administratorilor
fondului forestier proprietate publica au contracte de administrare sau de
prestari servicii silvice, cu acordul scris al acestor detinatori.
Art. 58. - Necesarul anual estimat de materiale lemnoase, pe specii, sub
forma de lemn fasonat, potrivit prevederilor art. 60 alin. (5) lit. g) din
Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se
stabileste pana la data de 31 august a anului de productie anterior, prin
cumularea volumelor aferente capacitatii de industrializare a lemnului fasonat
atestata de catre comisia de atestare care functioneaza in cadrul asociatiei
patronale si profesionale din domeniul industriei mobilei, recunoscuta la nivel
national, pentru fiecare producator din industria mobilei, in baza metodologiei
aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care
raspunde de silvicultura, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a
prezentului regulament.
Art. 59. - Valorificarea masei lemnoase/lemnului fasonat se poate face si
prin intermediul platformelor electronice si al pietelor de tranzactionare
administrate de bursele de marfuri care functioneaza in conditiile legii, numai
daca administratorii fondului forestier proprietate publica a statului,
respectiv proprietarul fondului forestier proprietate publica a unei unitati
administrativ-teritoriale
care
fac/face
valorificarea
hotarasc/hotaraste
astfel, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 60. - Lemnul fasonat care a fost cumparat prin procedura de vanzare
directa, precum si cel care a fost adjudecat la licitatiile organizate cu
participarea exclusiva a operatorilor economici care poseda certificat de
atestare de producator din industria mobilei si a operatorilor economici care
detin precontract de servicii de prelucrare primara a lemnului fasonat incheiat
cu producatorul din industria mobilei care detine certificat de atestare
privind capacitatea de industrializare a lemnului nu pot face obiectul
comercializarii, iar in caz de comercializare acesta se considera fara
provenienta legala.
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ANEXA
Modelul si continutul-cadru ale anuntului privind organizarea
licitatiei principale/intermediare pentru vanzarea de masa
lemnoasa si licitatiei pentru vanzarea de lemn fasonat
Antet
Numarul si data inregistrarii anuntului la organizator
ANUNT
privind organizarea licitatiei principale/intermediare pentru
vanzarea de masa lemnoasa si licitatiei pentru vanzarea de lemn fasonat
1. Organizatorul licitatiei (denumire, adresa, numar de telefon, numar de fax, email):....................................................................
2. Data desfasurarii si ora inceperii licitatiei: ........................
3. Locul desfasurarii licitatiei (adresa completa):
....................................................................................
4. Tipul licitatiei: ...............................................................
5. Temeiul legal al organizarii si desfasurarii licitatiei: ........................
6. Data desfasurarii si ora inceperii preselectiei: ......................
7. Data si ora-limita pana la care pot face depunerea documentatiei pentru preselectie
si inscrierea la licitatie ...................; ...................
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se liciteaza, pretul
de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare partida/grupaj de
partizi/lot
de
lemn
fasonat/piesa
de
lemn
fasonat
sunt
afisate
la
sediul
organizatorului,
pe
site-ul
www.produselepadurii.ro
si
pe
site-ul
.........................................
9. Volumul total de masa lemnoasa oferit la licitatie ........... m3, din care:
a) pe natura de produse:..........................
..........................
..........................,
b) pe specii si grupe de specii:...........................
...........................
............................
10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie ...... m3, din care pe
sortimente si pe specii (Se dau detalii privind lemnul fasonat supus vanzarii, pe
specii, pe sortimente si cantitatile aferente.):
...........................
...........................
...........................
11. Alte informatii privind masa lemnoasa/lemnul fasonat care se ofera spre
vanzare:
.........................
.........................
.........................
12. Volumul de masa lemnoasa si/sau de lemn fasonat ramas neadjudecat se supune
procedurii de vanzare prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de
regulamentul mentionat mai sus si de alte reglementari in vigoare/nu se supune
procedurii de vanzare prin negociere.
13. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei
incepand cu data de: ................
14. Alte informatii privind organizarea si desfasurarea licitatiei/negocierii:
...............................
15. Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului
licitatiei
(persoane
de
contact,
numere
de
telefon
si
fax,
e-mail:
......................................................................................
Organizator,
........................................................
(numele si prenumele conducatorului, functia, semnatura si stampila)
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