ORDIN nr. 1898 din 11 noiembrie 2010 pentru aprobarea
Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recolteaza anual
din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia
Nationala a Padurilor - Romsilva
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.872 din 12 august 2010 al Directiei politici si strategii în
silvicultura,
În temeiul prevederilor art. 122 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea si
functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Regulamentul de vânzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier
proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, prevazut în anexa
care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely

ANEXA:
REGULAMENTUL de vânzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier
proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva
Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 804 din data de 2 decembrie 2010

REGULAMENT din 11 noiembrie 2010 de vânzare a masei lemnoase care
se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului
administrat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva
(la data 02-dec-2010 actul a fost aprobat de Ordinul 1898/2010 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1

(1)Masa lemnoasa stabilita, potrivit legii, pentru a se recolta anual din fondul forestier proprietate publica
a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, denumita în continuare RNP - Romsilva,
se vinde, de catre aceasta sau prin directiile silvice/Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti
(ICAS), prin licitatie, prin negociere sau în mod direct, în conditii specifice economiei de piata, în
conformitate si cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
(2)Masa lemnoasa care face obiectul vânzarii prin modurile prevazute la alin. (1) provine din produse
principale, produse secundare, produse accidentale si produse de igiena, precum si din orice material
lemnos rezultat în urma efectuarii lucrarilor de regenerare si de îngrijire a arboretelor.
(3)Masa lemnoasa prevazuta la alin. (2) se vinde ca "lemn pe picior" sau ca "lemn fasonat".
(4)Modul de vânzare a masei lemnoase prin modalitatile prevazute la alin. (3) se hotaraste de comitetul
director al directiei silvice/ICAS, la propunerea ocolului silvic si pe baza unei fundamentari economice
riguroase.
(5)Vânzatorul - RNP - Romsilva, directiile silvice/si ICAS - este denumit în continuare organizator, în cazul
vânzarii masei lemnoase prin modurile prevazute la alin. (1).

Art. 2

(1)În perioada august - octombrie, cu cel putin 45 de zile înaintea anuntarii licitatiei principale prevazute
la art. 6 alin. (1), pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, comitetul director al directiei silvice/ICAS
aproba lista partizilor ce urmeaza a fi exploatate în anul calendaristic urmator.
(2)Lista partizilor de masa lemnoasa poate fi modificata, la acelasi nivel de aprobare, în timpul anului în
cazuri justificate de:
a)precomptarile efectuate potrivit legii;
b)inaccesibilitatea masei lemnoase cauzata de forta majora, constatata în conditiile legii, prin: distrugerea
podurilor ori a platformelor drumurilor auto de viituri si alunecari de teren, de inundatii; avalanse;
cutremure; incendii; avarii la constructii hidrotehnice din zona de acces; caderi masive de zapada care nu
permit deszapezirea;
c)stocurile de masa lemnoasa, pe picior si în curs de exploatare, existente la sfârsitul anului din lista
partizilor anului calendaristic încheiat;
d)fluctuatia cererii pe piata lemnului determinata de specii sau sortimente, cu conditia respectarii
regimului silvic;

e)modificarea regimului juridic al fondului forestier administrat.

Art. 3

Din lista aprobata a partizilor de produse principale ce urmeaza a fi exploatate în anul calendaristic
urmator se stabilesc partizile al caror volum însumeaza 20% din volumul total al acestora si care
constituie rezerva pentru efectuarea precomptarilor prevazute de Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4

(1)Face obiectul vânzarii, prin licitatie si negociere, masa lemnoasa pe picior ramasa disponibila dupa
asigurarea necesarului pentru aplicarea unor prevederi din: Legea nr. 130/1996 privind contractul
colectiv de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 152/1998 privind
înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de catre Regia Nationala a Padurilor a
contractelor de vânzare-cumparare pe termen lung, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
654/2002, a celui pentru consumul propriu al persoanelor fizice si al unitatilor de interes local finantate,
integral sau partial, de la bugetul de stat, precum si a necesarului pentru consumul propriu al RNP Romsilva, respectiv al unitatilor acesteia.
(2)Volumul de lemn pe picior stabilit a fi exploatat în regie proprie de unitatile RNP - Romsilva nu se ia în
calcul la determinarea volumului de masa lemnoasa ramasa disponibila pentru a face obiectul vânzarii
prevazut la alin. (1) decât ca lemn fasonat rezultat în urma exploatarii.

CAPITOLUL II: Vânzarea masei lemnoase prin licitatie
Art. 5

(1)Vânzarea masei lemnoase pe picior si a celei fasonate se realizeaza de catre organizatori prin licitatie
publica, cu preselectie, de tipul: licitatie cu strigare, licitatie în plic închis si licitatie mixta.
(2)Pentru fiecare licitatie organizata si pentru fiecare partida/lot/piesa, tipul de licitatie se stabileste de
conducerea RNP - Romsilva/comitetul director al unitatii organizatoare, cu prilejul aprobarii preturilor de
pornire a licitatiei, si va fi facut cunoscut prin intermediul anuntului de licitatie.

Art. 6

(1)Prima licitatie pentru vânzarea masei lemnoase pe picior prevazuta a se recolta în anul calendaristic
urmator, denumita în continuare licitatia principala, se organizeaza si are loc în perioada octombriedecembrie a fiecarui an, licitatiile ulterioare fiind licitatii intermediare.
(2)La licitatia principala prevazuta la alin. (1) se ofera spre vânzare minimum 65% din volumul total de
lemn cuprins în lista de partizi aprobata pentru anul calendaristic urmator, volum stabilit în conformitate
cu prevederile art. 2-4.
(3)Pentru respectarea prevederilor art. 2-4, nivelul minim de 65% prevazut la alin. (2) se va diminua
corespunzator.
(4)La stabilirea volumului de masa lemnoasa care se ofera spre vânzare la licitatia principala se are în
vedere situatia raportului cerere-oferta de pe piata lemnului, situatie în care sunt consultate si structurile
teritoriale ale patronatelor din domeniul exploatarilor forestiere si ale celor din domeniul industriei
lemnului.
(5)În perioada august-septembrie a anului în curs se organizeaza licitatii pentru vânzarea rezervei
constituite potrivit prevederilor art. 3, neutilizata pâna la acea data.
(6)Licitatiile intermediare se organizeaza pentru volumul de masa lemnoasa pe picior din partizile de
produse principale neoferite la licitatia principala, pentru volumul din partizile neadjudecate sau
necontractate în urma desfasurarii licitatiei principale, pentru volumul din partizile constituite ulterior
licitatiei principale, precum si pentru partizile ale caror contracte de vânzare-cumparare au fost reziliate.

Art. 7

(1)Au dreptul sa participe la licitatie pentru cumpararea masei lemnoase pe picior atât persoanele juridice
atestate pentru activitatea de exploatare forestiera, cât si persoanele juridice care nu sunt atestate.
(2)Persoanele juridice care nu sunt atestate pentru activitatea de exploatari forestiere pot participa la
licitatie daca prezinta antecontracte de prestari de servicii pentru exploatarea masei lemnoase solicitate,
încheiate cu persoane juridice atestate, iar ulterior adjudecarii, contracte de prestari de servicii cu
persoane juridice atestate. Dupa licitatie, antecontractele devin contracte încheiate pentru volumul de
masa lemnoasa adjudecat.
(3)Contractele prevazute la alin. (2) trebuie încheiate în intervalul de timp acordat pentru încheierea
contractelor de vânzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate.
(4)Persoana juridica/persoanele juridice cu care se încheie antecontractul/contractul pentru exploatarea
masei lemnoase adjudecate trebuie sa aiba atestatul de exploatare a masei lemnoase valabil, cu anexa si
cazierul tehnic completate la zi si o rezerva de exploatat cel putin egala cu volumul solicitat/adjudecat de
cealalta parte contractanta.
(5)Contractele de prestari servicii vor avea prevederi prin care se împuternicesc pentru exploatari
forestiere persoanele juridice atestate sa reprezinte titularul de contract de vânzare-cumparare de masa
lemnoasa în relatiile cu directia silvica/ICAS, cu ocolul silvic la care se exploateaza masa lemnoasa si cu
autoritatile statului abilitate pentru respectarea prevederilor legale referitoare la exploatarea masei
lemnoase, normelor privind regimul silvic, si provenienta si circulatia materialului lemnos.

(6)Contractele de prestari servicii prevazute la alin. (2) devin anexe la contractul de vânzare-cumparare.
(7)Prevederile prezentului articol se aplica si în cazul persoanelor juridice atestate pentru exploatari
forestiere, în situatia în care solicita sa cumpere si li se adjudeca un volum de masa lemnoasa mai mare
decât diferenta dintre volumul de masa lemnoasa pentru care a fost atestat si volumul efectiv exploatat.

Art. 8

(1)Masa lemnoasa fasonata provenita din exploatarea în regie proprie de catre unitatile RNP - Romsilva si
din prestari servicii se vinde din depozit, de la drumul auto forestier, de la alta cale permanenta de
transport sau de la punctul naval.
(2)Lemnul fasonat se vinde pe loturi distincte constituite din sortimente industriale de lemn de lucru sau
pe piese personalizate, în cazul sortimentelor de furnir si în cazul tuturor sortimentelor industriale de lemn
din speciile valoroase: nuc, cires si sorb si din sortimentul lemn de foc.
(3)Vânzarea pe piese personalizate se poate face si pentru alte specii forestiere si sortimente industriale
decât cele prevazute la alin. (2), în baza hotarârii comitetului director al directiei silvice/ICAS.
(4)Loturile prevazute la alin. (2) vor avea o singura componenta, formata dintr-un singur sortiment de
lemn rotund si o singura specie, cu exceptia cazului în care sortimentul este "lemn de foc", care poate
avea mai multe componente din specii diferite, dar încadrate pe grupele: diverse specii tari; diverse specii
moi si rasinoase.
(5)Sortimentele de lemn rotund sunt cele definite conform standardelor nationale în vigoare sau pot fi
stabilite conform cerintelor pietei.

Art. 9

Pregatirea licitatiei de vânzare a masei lemnoase se face de catre organizatorul acesteia, realizându-se în
mod obligatoriu urmatoarele:
a)stabilirea partizilor/loturilor/pieselor care se liciteaza;
b)aprobarea în comitetul director a pretului de pornire a licitatiei;
c)întocmirea de catre ocolul silvic a fisei tehnico-economice a fiecarei partizi/lot/piesa;
d)elaborarea anuntului pentru licitatie;
e)elaborarea proiectului contractului de vânzare-cumparare;
f)întocmirea/actualizarea listei persoanelor juridice care au datorii restante fata de RNP - Romsilva si fata
de unitatile acesteia;
g)elaborarea caietului de sarcini.

Art. 10

(1)Anuntul privind organizarea licitatiei de masa lemnoasa se publica, înainte de data desfasurarii
acesteia, cu cel putin 30 de zile calendaristice, pentru licitatia principala, si cu cel putin 10 zile
calendaristice, pentru celelalte licitatii.
(2)Anuntul se publica obligatoriu pe site-ul RNP - Romsilva, în cel putin un cotidian local si se afiseaza la
sediul organizatorului.
(3)Anuntul afisat la sediul organizatorului si cel publicat pe site-ul RNP - Romsilva, în afara datelor din
anuntul pentru licitatie, vor mai cuprinde:
a)lista partizilor/loturilor/pieselor care se liciteaza;
b)pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru fiecare partida/lot/piesa, pret exprimat în lei si
fara TVA.
(4)Pretul de pornire a licitatiei pentru masa lemnoasa pe picior se fundamenteaza pe nivelul pretului pe
specii, aprobat prin decizie a directorului general al RNP - Romsilva.
(5)În cazul masei lemnoase fasonate, pretul de pornire a licitatiei se fundamenteaza pe principiile
eficientei economice si economiei de piata, corelat cu conditia de livrare.
(6)Preturile prevazute la alin. (4) si (5) se aproba de comitetul director al directiei silvice/ICAS si se
exprima în:
a)lei/metru cub sau lei/UM, volum fara coaja lemnului de lucru, în cazul lemnului pe picior si al
sortimentelor industriale de lemn;
b)lei/metru cub sau lei/UM, lemn cu coaja, în cazul lemnului despicat pentru industrializare si al lemnului
de foc.

Art. 11

(1)Pentru admiterea la licitatie sau la negociere a operatorilor economici, preselectia acestora se
organizeaza cu minimum 5 zile lucratoare înainte de data desfasurarii licitatiei principale si cu minimum 3
zile lucratoare înainte, în cazul celorlalte licitatii.
(2)Comisia de preselectie este formata din 3 pâna la 5 membri si se numeste prin decizie a
conducatorului organizatorului licitatiei.
(3)Pentru participarea la licitatie, solicitantul trebuie sa anexeze la cererea de înscriere urmatoarele
documente, în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al
persoanei juridice:
a)actul constitutiv al persoanei juridice;
b)certificatul de înregistrare a persoanei juridice în registrul comertului sau, dupa caz, documentul
echivalent de înregistrare, în cazul persoanelor juridice straine;

c)declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice ca nu are datorii restante
fata de RNP - Romsilva si fata de unitatile acesteia;
d)atestatul de exploatare valabil si cazierul tehnic completat la zi ale ofertantului sau ale persoanei
juridice care va presta serviciul de exploatare a masei lemnoase care se va adjudeca de ofertant, dupa
caz;
e)în cazul persoanelor juridice neatestate, antecontractele de prestari de servicii pentru exploatarea
masei lemnoase solicitate pentru adjudecare, încheiate cu persoane juridice atestate.
(4)Persoanele juridice care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la licitatie atât
în limba oficiala a tarii de origine, cât si traduceri legalizate ale acestora, în limba româna.

Art. 12

(1)Comisia de preselectie analizeaza documentele depuse de catre solicitanti si hotaraste:
a)admiterea cererii de participare la licitatie, cu precizarea volumului maxim de lemn pe picior ce va
putea fi adjudecat de persoana juridica;
b)respingerea motivata a cererii de participare la licitatie, daca solicitantul se regaseste în vreuna dintre
urmatoarele situatii:
b1)nu a depus în termen documentele prevazute la alin. (3), respectiv alin. (4) al art. 11;
b2)depaseste rezerva din volumul de masa lemnoasa pentru care detine atestatul de exploatare si nu a
depus antecontractul de prestari servicii de exploatare a masei lemnoase cu care depaseste rezerva din
volumul prevazut din atestat;
b3)are datorii restante fata de unitatile RNP - Romsilva.
(2)La sfârsitul sedintei de preselectie se încheie un proces-verbal în care se consemneaza: data si locul
desfasurarii preselectiei, membrii comisiei de preselectie prezenti, persoanele juridice care s-au înscris în
vederea participarii la licitatie, conditiile de participare la licitatie, solicitantii admisi sa participe la licitatie,
solicitantii respinsi sa participe la licitatie si motivul respingerii lor, observatii, obiectii, contestatii cu
privire la organizarea si desfasurarea preselectiei.
(3)Hotarârea comisiei de preselectie se comunica de organizatorul licitatiei persoanelor interesate, în
termen de 24 de ore de la data încheierii acesteia.

Art. 13

(1)Persoanelor juridice admise la licitatie care solicita informatii privitoare la volumul si calitatea masei
lemnoase care urmeaza a fi licitata le va fi pusa la dispozitie, de catre ocolul silvic la care se afla aceasta,
documentatia tehnica necesara.
(2)În situatia în care persoanele juridice admise la licitatie solicita sa vizioneze masa lemnoasa care este
supusa vânzarii, organizatorul licitatiei asigura conditiile pentru vizionare si desemneaza un specialist în
acest sens.

Art. 14

(1)Persoanele juridice admise pentru participarea la licitatie sunt obligate sa achite, anterior începerii
sedintei de licitatie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile pâna la
începerea licitatiei sau în numerar la casieria unitatii, o garantie de contractare în cuantum de 5% din
pretul de pornire a licitatiei pentru partizile/loturile/piesele/ volumul de masa lemnoasa pentru care sunt
admise, precum si un tarif de participare la licitatie.
(2)Dovada constituirii garantiei de contractare se depune la secretariatul comisiei de licitatie anterior
începerii sedintei de licitatie.
(3)Neîndeplinirea conditiei prevazute la alin. (2) determina interzicerea participarii la licitatie a persoanei
juridice în cauza.
(4)Garantia de contractare depusa pentru o partida/lot/piesa neadjudecata de catre ofertant poate deveni
garantie de contractare pentru o alta partida/lot/piesa supusa vânzarii prin aceeasi licitatie sau pentru
negocierea ulterioara, dar cu o valoare cel mult egala.
(5)Garantia de contractare se restituie, în termen de cel mult 3 zile lucratoare, persoanei
juridice care nu a adjudecat masa lemnoasa pentru care a constituit garantia respectiva sau
care
se
afla
în
situatia
prevazuta
la
art.
21
alin.
(3).
(la data 24-ian-2011 Art. 14, alin. (5) din capitolul II modificat de Art. I din Ordinul 89/2011 )

(6)Garantia de contractare nu se restituie în cazul persoanei juridice în urmatoarele situatii:
a)a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumparare, iar valoarea garantiei, cu acordul partilor, se
va lua în calcul la plata primei facturi sau la constituirea cautiunii de minimum 5% din valoarea
contractului, prin întregirea sumei;
b)nu s-a încheiat contractul de vânzare-cumparare din culpa adjudecatarului.
(7)Garantia de contractare nerestituita în situatia prevazuta la alin. (6) lit. b) se face venit al
organizatorului licitatiei.
(8)Persoanele juridice admise la licitatie sunt obligate sa achite tariful de participare, anterior începerii
licitatiei, printr-un instrument legal de plata sau în numerar la casieria organizatorului licitatiei.
(9)Tariful de participare la licitatie este stabilit de organizatorul licitatiei, fundamentat pe baza
cheltuielilor aferente pregatirii si organizarii licitatiei, fara ca acest tarif sa fie prohibitiv sau sa constituie
sursa de profit.

Art. 15

(1)Licitatia se desfasoara la locul, data si ora comunicate prin anunt.
(2)Licitatia se desfasoara cu participarea comisiei de licitatie si a ofertantilor în aceeasi sala.

Art. 16

(1)Comisia de licitatie este alcatuita din 3 pâna la 5 membri, numiti prin decizie a conducatorului
organizatorului licitatiei.
(2)Sedinta de licitatie este deschisa de catre presedintele comisiei, care prezinta componenta acesteia,
membrii prezenti, tipul de licitatie, modul de desfasurare a licitatiei si alte informatii necesare.
(3)Hotarârile comisiei de licitatie se iau cu votul a doua treimi din numarul membrilor sai.
(4)Poate fi numita o singura comisie, cu aceeasi componenta, pentru preselectie si pentru licitatie/si
pentru negocierea vânzarii masei lemnoase pe picior/fasonate.
(5)Directorul general si directorul general adjunct ai RNP - Romsilva, directorul directiei silvice si
directorul ICAS nu pot face parte din comisia de preselectie, din comisia de licitatie sau din comisia de
negociere pentru vânzarea masei lemnoase pe picior/fasonate.

Art. 17

(1)În cazul licitatiei publice cu strigare, licitarea masei lemnoase începe în ordinea stabilita de comisia de
licitatie.
(2)Presedintele comisiei anunta pretul de pornire si pasul de licitare stabilite de organizatorul licitatiei,
prin caietul de sarcini, pentru partida/lotul/piesa în cauza.
(3)Pentru fiecare partida/lot/piesa participantii pot face optiuni si supralicitari fata de pretul de pornire a
licitatiei.
(4)Este declarat adjudecatar licitantul care dupa 3 strigari succesive a oferit pretul cel mai mare.
(5)Daca se prezinta un singur ofertant, partida/lotul/piesa i se poate adjudeca acestuia, numai daca în
caietul de sarcini al licitatiei exista o prevedere în acest sens.

Art. 18

În cazul licitatiei cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis si sigilat, se procedeaza astfel:
a)participantii la licitatie confirma intrarea în licitare prin depunerea ofertei, pentru fiecare
partida/lot/piesa de masa lemnoasa, într-un plic închis marcat cu denumirea si adresa ofertantului, plic ce
se introduce în urna amplasata în sala de desfasurare a licitatiei, la loc vizibil, în fata comisiei de licitatie;
b)participantii la licitatie si observatorii prezenti au dreptul sa verifice daca toate plicurile sunt sigilate si
nedesfacute;
c)comisia de licitatie deschide plicurile depuse de ofertanti, în prezenta participantilor, face publica oferta,
înregistreaza în procesul-verbal preturile oferite pentru fiecare partida/lot/piesa;
d)este declarat adjudecatar pentru fiecare partida/lot/piesa licitantul care, în plic închis, a oferit pretul cel
mai mare.

Art. 19

(1)Licitatia publica mixta se organizeaza si se desfasoara dupa metodologia prezentata mai jos.
(2)Etapa I: prezentarea ofertelor scrise în plic închis si sigilat: comisia de licitatie deschide plicurile
depuse de ofertanti, în prezenta participantilor, face publica oferta, înregistreaza în procesul-verbal
preturile oferite pentru fiecare partida/lot/piesa si întocmeste lista partizilor/loturilor/pieselor ofertate care
vor fi supuse licitatiei cu strigare.
(3)Etapa a II-a: licitatia cu strigare, pentru fiecare partida/lot/piesa, pornindu-se de la pretul cel mai
mare oferit în plic închis:
a)procedura de strigare, pasul de licitare si conditia de adjudecare sunt similare licitatiei publice cu
strigare, prevazuta la art. 17;
b)pentru partizile/loturile/piesele pentru care nu s-au depus oferte în plic închis, etapa a doua a licitatiei
mixte nu se organizeaza, acestea facând obiectul unei noi proceduri de adjudecare, conform hotarârii
comitetului director.

Art. 20

(1)Dupa fiecare licitatie se întocmeste procesul-verbal privind desfasurarea si rezultatul licitatiei, în care
se consemneaza în mod obligatoriu: data si locul desfasurarii licitatiei, modul de anuntare a licitatiei,
membrii comisiei de licitatie prezenti, tipul licitatiei, obiectul licitatiei, persoanele juridice care nu au
îndeplinit conditiile de participare la licitatie, ofertantii pentru fiecare partida/lot/piesa, reprezentantii
oficiali ai acestora, mentionându-se numele si prenumele, calitatea, pretul de pornire a licitatiei, pasul de
licitare, ultima oferta facuta, câstigatorul licitatiei, termenul de încheiere a contractelor de vânzarecumparare a masei lemnoase, observatii, obiectii, contestatii cu privire la organizarea si desfasurarea
licitatiei etc.
(2)Procesul-verbal al sedintei de licitatie se semneaza de catre toti membrii comisiei de licitatie prezenti
si de reprezentantii persoanelor juridice, inclusiv de cei care au obiectii, observatii sau contestatii, daca
este cazul.
(3)Pentru cei care refuza sa semneze, secretarul comisiei de licitatie va consemna motivele de refuz
prezentate.
(4)În cazul participantilor care nu au semnat procesul-verbal din alte motive decât refuzul se vor
consemna respectivele motive.

Art. 21

(1)În cazul în care între momentul adjudecarii si cel al contractarii persoana juridica adjudecatara
constata ca masa lemnoasa nu corespunde ca volum sau/si calitate, îl va înstiinta despre aceasta, în scris,
pe organizatorul licitatiei.
(2)Contestarea cantitatii si/sau calitatii masei lemnoase adjudecate îl obliga pe organizatorul licitatiei la
efectuarea unei verificari în teren, în prezenta contestatarului, finalizata cu întocmirea unei documentatii,
în conformitate cu normele tehnice în vigoare.
(3)În situatia în care conducatorul unitatii organizatoare a licitatiei concluzioneaza ca se confirma
aspectele contestate va proceda, dupa caz, la anularea adjudecarii, restituirea garantiei de contractare,
remedierea deficientelor semnalate si oferirea masei lemnoase la o noua licitatie.

CAPITOLUL III: Vânzarea masei lemnoase prin negociere
Art. 22

(1)Masa lemnoasa pe picior/fasonata care nu se vinde în urma organizarii si desfasurarii licitatiilor se
poate vinde prin negociere.
(2)Masa lemnoasa pe picior/fasonata poate fi oferita spre vânzare, prin negociere, numai dupa ce aceasta
a facut obiectul cel putin al unei licitatii.
(3)La vânzarea prin negociere pot participa numai persoanele juridice care au fost admise pentru licitatie.
(4)Produsele accidentale aparute în cursul anului, în suprafata de padure unde este constituita o partida
contractata cu o persoana juridica, se pun în valoare, cu prioritate, conform instructiunilor în vigoare.
Vânzarea acestora se negociaza cu titularul de contract al partizii în a carei suprafata au aparut acestea,
fara a fi supuse vreunei licitatii.
(5)Pretul masei lemnoase prevazute la alin. (4) se stabileste prin negociere în functie de specie, de
structura dimensionala si de calitatea lemnului, dar nu va fi mai mic decât nivelul pretului pe specii,
aprobat prin decizie a directorului general al RNP - Romsilva, si nici mai mic decât pretul de contractare a
partizii pe suprafata careia au aparut produsele accidentale respective.
(6)Daca titularul de contract al partizii în a carei suprafata au aparut produsele accidentale refuza
contractarea noii partizi constituite ca urmare a aparitiei produsului accidental, acesta va fi oferit la
licitatie altor persoane juridice.

Art. 23

Negocierea poate avea loc în aceeasi zi cu licitatiile intermediare organizate pentru vânzarea de masa
lemnoasa pe picior/fasonata sau poate avea loc si în alte zile, cu respectarea acelorasi conditii de
anuntare ca si în cazul licitatiei.

Art. 24

(1)Pentru a participa la negociere, persoanele juridice trebuie sa îndeplineasca aceleasi conditii de
participare specifice licitatiei.
(2)Nu este admisa la negociere persoana juridica participanta la licitatia la care a fost oferita
partida/lotul/piesa si pentru care a depus o oferta sub pretul de pornire la licitatie sau a adjudecat, dar nu
a încheiat contractul de vânzare-cumparare din culpa sa.

Art. 25

Comisia de negociere este formata din 3 pâna la 5 membri si se numeste prin decizie a conducatorului
organizatorului negocierii.

Art. 26

(1)Pretul de adjudecare a masei lemnoase pe picior rezultat în urma negocierii nu poate fi mai mic decât
pretul de pornire la licitatie, calculat în baza nivelului pretului pe specii, natura de produse si sortimente
dimensionale, aprobat de directorul general al RNP - Romsilva. Diminuarea sub acest nivel de pret de
adjudecare se poate face numai dupa cel putin doua licitatii si cu aprobarea comitetului director al directiei
silvice/ICAS.
(2)În cazul negocierii vânzarii masei lemnoase fasonate, pretul de adjudecare nu poate fi mai mic decât
suma dintre pretul prevazut la alin. (1) si totalul cheltuielilor efectuate pentru exploatarea, fasonarea,
sortarea si depozitarea masei lemnoase. Diminuarea sub acest nivel de pret de adjudecare se poate face
numai dupa cel putin doua licitatii si cu aprobarea comitetului director al directiei silvice/ICAS.

Art. 27

Cu ocazia sedintei de negociere se încheie un proces-verbal în care se consemneaza: membrii comisiei de
negociere prezenti, reprezentantii oficiali ai celor înscrisi la negociere pentru fiecare partida/lot/piesa,
mentionându-se numele, prenumele si functia acestora, numarul si data împuternicirii, pretul de pornire a
negocierii, valoarea ofertelor facute de participanti, valoarea ofertei câstigatoare, titularul ofertei
adjudecate, data pâna la care se poate încheia contractul de vânzare-cumparare a masei lemnoase
adjudecate.

CAPITOLUL IV: Vânzarea directa a masei lemnoase
Art. 28

(1)RNP - Romsilva, unitatile si subunitatile acesteia pot vinde în mod direct, fara licitatie si fara
negociere, persoanelor fizice si unitatilor de interes local finantate integral sau partial de la bugetul de stat
- scoli, gradinite, crese, camine de batrâni, unitati sanitare, unitati militare si de politie, primarii si altele
asemenea -, pentru consumul propriu, la pretul aprobat de comitetul director, lemnul de foc, precum si

lemnul de lucru fasonat cu diametrul la mijloc mai mic de 24 cm, iar alte sortimente de lemn de lucru
fasonat numai dupa ce au facut obiectul unei licitatii.
(2)Masa lemnoasa prevazuta la alin. (1) se poate vinde si livra numai din depozite, de la drumul auto
forestier si alte cai permanente de transport sau din punctul naval.
(3)Pentru extragerea arborilor de rasinoase doborâti/rupti de vânt sau zapada, cu sau fara infestari
produse de gândacii de scoarta, dar dispersati, a celor infestati pe picior, de asemenea dispersati, precum
si a arborilor - cursa si de control, se vor aplica masurile prevazute de Normele tehnice silvice privitoare la
protectia padurilor, în scopul combaterii si prevenirii extinderii atacurilor acestor daunatori. În cazul
arborilor de rasinoase aflati în aceasta situatie se admite si modul de valorificare a masei lemnoase
"fasonat la cioata", asigurându-se respectarea masurilor de tehnica securitatii muncii si a celor de
prevenire si stingere a incendiilor.
(4)Preturile de vânzare directa a masei lemnoase se fundamenteaza pe principiile eficientei economice si
economiei de piata si se aproba de comitetul director al directiei silvice/ICAS.

Art. 29

RNP - Romsilva si unitatile acesteia pot oferi masa lemnoasa fasonata la oricare dintre procedurile de
achizitie organizate de autoritatile contractante în sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) sau la
achizitiile directe practicate de autoritatile contractante.

CAPITOLUL V: Dispozitii finale
Art. 30

(1)La licitatiile si negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior se pot oferi atât partizi, cât si grupe
de partizi amplasate în acelasi bazinet sau bazin forestier, constituite pe principiul teritorialitatii sau al
accesibilitatii.
(2)Grupele de partizi se constituie atât din produse principale, cât si din produse secundare, igiena,
accidentale, se aproba de comitetul director al directiei silvice/ICAS, sunt evidentiate în anuntul de
licitatie/negociere si nu pot depasi volumul de 15.000 m3.
(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), se pot constitui grupe de partizi cu un volum mai mare de
15.000 m3, în cazul produselor accidentale provenite din doborâturi si rupturi în masa cauzate de
fenomene naturale.
(4)Pretul de pornire a licitatiei/negocierii se stabileste pe grupaj, ca medie ponderata a preturilor si
volumelor partizilor componente.

Art. 31

Loturile de masa lemnoasa fasonata care nu au fost adjudecate în urma oferirii acestora la cel putin o
licitatie si la cel putin o negociere se pot modifica în loturi mai mici, cu aceleasi sortimente, în baza unei
justificari aprobate de comitetul director al directiei silvice/ICAS.

Art. 32

(1)Încheierea contractului de vânzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate prin licitatie sau
negociere are loc în termen de maximum 10 zile lucratoare de la data licitatiei, respectiv a negocierii.
(2)Neîncheierea contractului de vânzare-cumparare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim de
10 zile lucratoare stabilit prin caietul de sarcini si prin procesul-verbal de licitatie/negociere, din culpa
exclusiva a persoanei juridice adjudecatare, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva
si pierderea garantiei de contractare aferente.
(3)Neîncheierea contractului de vânzare-cumparare a masei lemnoase în termenul stabilit prin caietul de
sarcini si prin procesul-verbal de licitatie/negociere, din culpa exclusiva a organizatorului, se sanctioneaza
potrivit dreptului comun si potrivit prevederilor contractului colectiv de munca, organizatorul fiind obligat
si la restituirea garantiei de contractare depuse.

Art. 33

Caietele de sarcini si contractele de vânzare-cumparare a masei lemnoase elaborate, respectiv încheiate
de organizatorul licitatiei/negocierii vor respecta prevederile prezentului regulament, precum si legislatia
specifica în vigoare.

Art. 34

(1)Persoanele juridice înscrise la licitatie/negociere, care considera ca din motive neîntemeiate nu au fost
admise sa participe sau ca nu au fost respectate prevederile prezentului regulament si ale caietului de
sarcini, pot face contestatie.
(2)Contestatia se formuleaza în scris si se adreseaza spre solutionare organizatorului licitatiei/negocierii,
în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor preselectiei si, respectiv licitatiei/negocierii.
(3)Conducatorul organizatorului licitatiei/negocierii este obligat sa solutioneze contestatia în termen de
doua zile lucratoare de la data depunerii ei, în cazul neadmiterii participarii la licitatie/negociere, si în
termen de 5 zile lucratoare, în cazul contestarii desfasurarii licitatiei/negocierii.
(4)Modul de analizare si de solutionare a contestatiei se consemneaza într-un document însusit în acest
sens de catre conducatorul organizatorului licitatiei/negocierii, iar solutia se comunica în scris
contestatarului.
(5)Daca în urma analizarii contestatiei se stabileste ca aceasta a fost întemeiata, organizatorul dispune,
dupa caz, admiterea contestatarului la licitatie/negociere sau anularea licitatiei/negocierii pentru
partida/lotul/piesa respectiva si ia masuri pentru organizarea unei noi licitatii/negocieri.

(6)Contractul de vânzare-cumparare a masei lemnoase pentru partida/lotul/piesa pentru care a avut loc
adjudecarea se va semna de reprezentantii legali ai organizatorului licitatiei/negocierii numai dupa
expirarea termenului legal de contestare, iar în cazul înregistrarii de contestatii, numai dupa solutionarea
legala a acestora.

Art. 35

Partizile de masa lemnoasa pe picior si loturile/piesele de lemn fasonat care au facut obiectul unor
contracte care au fost reziliate vor fi supuse unei noi proceduri de licitatie/negociere, dupa caz.

Art. 36

(1)În cazul în care la nivelul unui ocol silvic nu exista masa lemnoasa fasonata, în depozite/la drum
auto/la punct naval, care sa satisfaca cererea de pe piata lemnului rotund fasonat, se pot constitui loturi
previzionate, în baza prevederilor actelor de punere în valoare.
(2)Loturile previzionate prevazute la alin. (1) se pot constitui în baza prevederilor actelor de punere în
valoare ale partizilor din lista aprobata si se pot vinde, prin licitatie sau negociere, numai cu aprobarea
comitetului director al directiei silvice/ICAS si numai din masa lemnoasa din partiziile prevazute la
exploatare prin prestari de servicii si în regie proprie, urmând ca livrarea masei lemnoase sa se faca în
baza receptiilor efective si în cadrul graficelor de esalonare.
(3)De la prevederile alin. (1) si (2) fac exceptie sortimentele de furnir de la toate speciile si toate
sortimentele de lemn de lucru de la speciile: nuc, cires si sorb, precum si alte specii stabilite prin hotarâre
a comitetului director al directiei silvice/ICAS.
(4)Nu este supusa exceptiilor de la alin. (3) masa lemnoasa din specii de plop si salcie din zona dig-mal si
a ostroavelor.

Art. 37

(1)Preturile de vânzare a masei lemnoase pe picior si a celei fasonate nu pot fi modificate dupa
adjudecarea la licitatie/negociere.
(2)Garantia de contractare aferenta participarii la licitatie/negociere se poate constitui si la nivelul RNP Romsilva, dar persoana juridica trebuie sa depuna la comisia de licitatie/negociere dovada constituirii
acesteia si a disponibilului la data licitatiei/negocierii.

Art. 38

La licitatiile de vânzare a masei lemnoase organizate potrivit prezentului regulament pot asista
reprezentanti ai organizatiilor patronale din domeniile silviculturii, exploatarii, prelucrarii primare si
industrializarii lemnului, precum si reprezentanti ai mass-mediei.

Art. 39

(1)Prevederile prezentului regulament se aplica si celorlalti administratori ai fondului forestier proprietate
publica a statului, prevazuti la art. 11 alin. (8) din Legea nr. 46/2008, cu modificarile si completarile
ulterioare.
(2)Prevederile alin. (1) pot fi aplicate si pentru vânzarea masei lemnoase care se recolteaza din fondul
forestier altul decât proprietate publica a statului, pentru care unitatile RNP - Romsilva au încheiate
contracte de administrare sau de prestari servicii silvice si care contin clauze în acest sens.

Art. 40

Nerespectarea prevederilor prezentului regulament de catre organizatorii licitatiilor/negocierilor se
sanctioneaza potrivit prevederilor contractului colectiv de munca si ale legislatiei în vigoare.

Art. 41

Vânzarile de masa lemnoasa, prin licitatii si prin negocieri, anuntate pâna la data intrarii în vigoare a
prezentului regulament se vor desfasura în conformitate cu reglementarile în baza carora acestea s-au
organizat.

Art. 42

Prezentul regulament se completeaza cu prevederile actelor normative în vigoare care se refera la
vânzarea masei lemnoase si la circulatia materialelor lemnoase.

Art. 43

În cazul adoptarii unor noi acte normative privind standardizarea si valorificarea masei lemnoase care se
recolteaza din padurile aflate în fondul forestier proprietate publica a statului, prezentul regulament se
completeaza si se modifica corespunzator.
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