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Capitolul 1. Date privind organizatorul licitației 

 

Cod fiscal:    RO 1590120 

Nr. O.R.C.:    J33/1109/1991 

Adresa sediului:    Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6 

Telefon:     0230.522.564, 0230.217.685 

Fax:     0230.521.783 

E-mail:     office@suceava.rosilva.ro 

Web:      http://www.silvasv.ro 

Cont bancar:    RO41 BRDE 340SV102 8710 3400 

Banca:     B.R.D. Suceava 

 

Capitolul 2. Date privind organizarea ședinței de licitație 

 

Data desfășurării și ora de start a  începerii licitației:  

-28.07.2021, ora de start 10
00

 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de 

ocoalele silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Breaza, Pojorâta, Vama, Moldoviţa, 

Frasin, Stulpicani, Gura Humorului,  

-29.07.2021, ora de start 10
00

  pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de 

ocoalele silvice Solca, Marginea, Falcău, Brodina, Mălini, Râșca Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuți și Adâncata. 

. 

Locul desfășurării licitației (adresa completă): platforma de licitaţie electronică a DIRECŢIEI 
SILVICA SUCEAVA, disponibilă la adresa licitatiedssv.ro 
 

Tipul licitației:     LICITAŢIE  ELECTRONICĂ 
Data desfășurării și ora începerii 

preselecției:     20.07.2021, ora 09
00 

Data și ora-limită până la care se poate  

depune documentația pentru preselecție și                                           

înscrierea la licitație: 19.07.2021, ora 16
00

_ 

 

Capitolul 3. Informații generale 

 

Art. 1. Licitaţia se organizează în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 812/13.10.2017, modificat și completat de HG 55/2019, publicat in Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 140/21.02.2019, (denumit în continuare Regulament). 

Art. 2. În afara actului normativ precizat la Art. 1, este obligatorie respectarea de către părțile contractante a tuturor celorlalte 

reglementări legale referitoare la valorificarea masei lemnoase, precum și a altor prevederi legale  menţionate în Anexa nr. 1 a 

prezentului caiet de sarcini care este partea integrantă a acestuia. 

Art. 3. Contractele încheiate în urma licitațiilor/negocierilor, în baza prezentului caiet de sarcini se supun modificărilor care 

vor interveni în privința cadrului legislativ. În cazul în care aceste modificări vor face ca prevederile contractelor să devină 

incompatibile cu noul context legislativ, contractele respective vor fi reziliate, fără pierderea garanției și a dreptului de  

participare la licitații conform prevederilor Regulamentului. 

Art. 4. Definirea termenilor utilizați: 

a) accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice 

transportului materialului lemnos pe reţeaua din aval şi pe întreg parcursul drumului până la staţia finală (parchet, 

platforma primară); 

b) act adițional - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între  direcţia silvică în 

calitate de vânzător de lemn fasonat şi un operator economic în calitate de cumpărător care modifică parțial prevederi 

ale contractului încheiat inițial; 

c) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea 

prevederilor legale privind ajutorul de stat;   

d) contract – actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între direcţia silvică în calitate de 

vânzător de lemn fasonat şi un operator economic în calitate de cumpărător;  

e) cumpărător – adjudecatarul  lemnului fasonat, cu care se va încheia contractul de vânzare-cumpărare a  lemnului 

fasonat; 

f) datorie restantă – acea datorie care este în afara scadenței contractuale, respectiv înscrisă în factura fiscală emisă de 

unitatea/subunitatea R.N.P. – Romsilva, precum și de proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică 

a unităților administrativ-teritoriale, indiferent de activitatea la care s-a înregistrat aceasta; 

g) direcţie silvică – unitate teritorială de administraţie silvică din structura R.N.P. – Romsilva;  
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h) forţa majoră –  un eveniment exterior, imprevizibil şi de neînlăturat cum ar fi: stare de război, cutremure, inundaţii, 

„factum principis” şi orice asemenea acte prevăzute de lege şi care sunt de natură a pune una din părţi în 

imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate. Prin „factum principis” se înţelege acel act al autorităţii competente 

(intervenit după încheierea contractului) care, prin promulgarea unei legi sau a altui act normativ, pune una din părţi 

în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate; 

i) garanţia de contractare - garanţia care se constituie de operatorul economic la înscrierea la licitaţie în scopul de a 

garanta organizatorului că va încheia contractul de vânzare pentru volumul de lemn fasonat pe care îl va adjudeca, că 

va plăti şi va prelua lemnul fasonat conform contractului care se va încheia între părţi; garanţia de contractare se 

constituie, la dispoziţia vânzătorului, în cuantum de 5% din valoarea, fără TVA, a volumului pentru care se înscrie la 

licitaţie;  

j) grup de operatori economici - orice asociere de operatori economici asupra căruia un alt operator economic autorizat, 

persoană fizică sau juridică, poate exercita, direct sau indirect, o influenţă dominantă sau care poate exercita o 

influenţă dominantă asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se află sub 

influenţa dominantă a unui alt subiect de drept; 

k) luna – lună calendaristică; 

l) lemn fasonat - materialele lemnoase, respectiv: lemnul rotund şi despicat de lucru şi lemnul de foc;   

m) ocol silvic – subunitate de administraţie silvică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva; 

n) operator economic –  orice întreprindere atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de exploatare forestieră, în cazul 

cumpărării masei lemnoase pe picior, precum şi orice persoană juridică sau fizică, în cazul cumpărării de lemn fasonat; 

termenul include şi întreprinderile individuale şi persoanele fizice autorizate, înregistrate la oficiul registrului comerţului;   

o) organizatorul licitaţiei/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau structurile din 

subordinea acestora, precum şi proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ- 

teritoriale; 

p) participant la licitaţie – persoană fizică sau juridică care îndeplinește toate condiţiile de a licita lemn fasonat și este 

prezentă la licitație; 

q) perioadă de valabilitate a ofertei – perioada de timp cuprinsă între momentul adjudecării și cel al contractării; 

r) preţul de pornire la licitaţie,  preţul stabilit de organizatorul licitației/negocierii, fundamentat pe principiile economiei 

de piaţă, corelat cu condiţia de livrare. Prețul de pornire la licitație pentru fiecare lot/piesă, se stabileşte, se exprimă și se 

afișează:  

o în lei/mc pentru volumul net al fiecărui lot/piesă de lemn fasonat de lucru şi separat în lei/mc pentru volumul 

cojii lemnului de lucru în cazul loturilor din sortimente de lemn rotund și despicat de lucru, fundamentat la 

nivelul prețului de cost și transmis de RNP-Romsilva 

o în lei/mc pentru volum brut, în cazul lemnului de foc. 

s) preţul de referinţă - preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate 

publică, stabilit anual cel târziu până la data de 30 octombrie a anului anterior anului de producţie; acesta este un preţ 

stabilit în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de natura 

produsului şi se utilizează pentru calculul preţului actului de punere în valoare - «preţ de APV»; preţul de referinţă se 

aprobă, pentru fiecare an de producţie, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate 

publică a statului, la nivel judeţean, la nivel naţional sau la nivelul regiunii de dezvoltare, respectiv de proprietar pentru 

masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale; preţul de referinţă 

poate fi revizuit o singură dată în cursul unui an; decizia privind preţul de referinţă se publică pe site-ul administratorului 

fondului forestier proprietate publică a statului, respectiv pe site-ul administratorului/proprietarului fondului forestier 

proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale;  

t) preţul de APV - preţul mediu al masei lemnoase cuprinse într-un act de punere în valoare - APV, exprimat în lei/mc 

volum brut, rezultat  prin aplicarea prețurilor de referință aferente sortimentelor dimensionale, lemnului de foc și cojii, 

ponderate cu cantitățile acestora.; 

 u) preţul contractului – preţul plătibil vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală 

şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

v) procesare - prelucrarea primară a  lemnului fasonat; 

w) reprezentant al operatorului economic - persoana fizică învestită cu atribuţii de administrator sau lichidator ales, numit 

sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică sau 

împuternicit al acestuia prin înscris semnat şi ştampilat în original de reprezentantul operatorului economic;  

x) sortiment industrial de material lemnos -  sortimentul industrial obţinut din lemnul aferent partizilor autorizate şi 

exploatate; sortimentele industriale sunt cele reglementate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin 

sistemul informatic SUMAL, în temeiul prevederilor legale în vigoare referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de 

prelucrat lemn rotund, precum şi la unele măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă 

lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare; 

Y) tariful de participare la licitație - tariful stabilit de organizatorul licitaţiei pe baza cheltuielilor aferente organizării şi 

desfăşurării licitaţiei şi, după caz, a negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, 

publicitate, închirierea spaţiului pentru organizarea licitaţiei, alte servicii efectuate pentru buna desfăşurare a licitaţiei, 

după caz, a negocierii şi pentru organizarea vizitelor în teren pentru vizionarea masei lemnoase.  
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z) vânzător -  proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică, care realizează operaţiunea de vânzare a 

lemnului fasonat recoltat din acest fond, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

aa) volum brut –  volumul lemnului de foc, al lemnului rotund sau despicat de lucru inclusiv coaja acestuia; 

bb) volum net -   volumul lemnului rotund şi despicat de lucru, fără coaja acestuia, în cazul lemnului fasonat; 

cc) zi – zi calendaristică/ zi lucrătoare, după caz 

dd) instrumente bancare decontabile - cec, bilet la ordin avalizat de bancă, scrisoare de garanţie bancară.  

 

Capitolul 4. Reguli privind organizarea și desfășurarea licitației 

 

4.1. Anunțarea licitației 

Art. 5. Anunţul privind organizarea licitaţiei/negocierii de vânzare de  lemn fasonat din fondul forestier proprietate publică a 

statului a fost publicat pe site-ul www.silvasv.ro, www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.rosilva.ro și s-a afișat la sediul 

Direcției Silvice Suceava în data 12.07.2021. 

4.2. Documentația de participare 

Art. 6.. Caietul de sarcini poate fi descărcat de la adresa www.silvasv.ro secţiunea „Licitaţii ml drum auto”. 

 

4.3. Participanții la licitație 

Art. 7. Au dreptul să participe la licitație pentru cumpărarea de  lemn fasonat atât persoane fizice, operatori economici/grupuri 

de operatori economici români precum și operatori economici/grupuri de operatori economici străini. Operatorii economici 

care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi traduceri 

oficiale ale acestora în limba română.   

 

4.4. Înscrierea la licitație 

Art. 8. - (1) Pentru admiterea la licitație a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici/persoanelor fizice, 

preselecția acestora se organizează în data de 20.07.2021.  

(2) Comisia de preselecţie a fost numită prin Decizia Directorului Direcției Silvice Suceava  din 12.07.2021 și îşi va desfăşura 

activitatea în condiţiile în care sunt prezente două treimi din numărul membrilor.   

(3) Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 

(4) Pentru participarea la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună,    DOAR  prin poşta electronică (la 

adresa office@suceava.rosilva.ro sau licitatiedssv@gmail.com), format pdf, semnate cu 

semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat),  până la data 19.07.2021 ora  

16
00

,  o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii sale electronice 

(adresa de e-mail validă a operatorului) conform modelului din Formularul 2 (în original), care se înregistrează 

în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care va anexa documentaţia formată din următoarele documente, în 

original sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură , de către reprezentantul 

operatorului economic:   
   a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent 

de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie certificată;   

   b) certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul 

online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30  de 

zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie certificată;   

   c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic, conform modelului din Formularul 3(în 

original);  

   d) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din industria mobilei, potrivit 

prevederilor art. 58, numai în cazul licitaţiilor organizate pentru lemn fasonat numai de către administratorii fondului forestier 

proprietate publică a statului, în copie certificată;  

   e)  cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestați în activitatea de exploatare forestieră, 

completat la zi, în copie certificată; 

 

Documentaţia pentru licitaţie transmisă online poate fi semnată cu semnătura electronică 
calificată sau sigiliu electronic calificat şi, de o altă persoană împuternicită în acest sens 
de către reprezentantul operatorului economic, în concordanţă cu dispoziţiile 
Regulamentului art. 1 lit v, aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare). 
 

ATENȚIE!!! 

Completarea cererii (Formularul nr. 2 ) și a declarației (Formularul nr. 3 ) și semnarea acestora se fac de 

către reprezentantul legal al operatorului economic/grupului de operatori economici (persoana fizică 

investită cu atribuţii de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume 

este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică). 
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Certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor prevăzute la lit. a)pana la e) de mai sus se fac de către 

reprezentantul operatorului economic/grupului de operatori economici – așa cum este definit la art.4 lit. w. 

 

 

ATENŢIE!!!! 

Adresa de mail validă a operatorului economic este imperios necesară 

pentru transmiterea datelor de autentificare (utilizator şi parolă) în 

platforma de licitaţie electronică.  

 

RECOMANDĂM operatorilor economici utilizarea unei adrese de mail 

securizate, la care are acces reprezentantul operatorului economic, care va 

participa la licitaţia electronică. 
 

   (5) Pentru participarea la licitaţie, persoanele fizice trebuie să depună, până la data 19.07.2021 ora 16
00

,  o cerere de 

înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii sale electronice (adresa de e-mail, validă)  care se 

înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care va anexa documentaţia formată din următoarele 

documente, după caz, în original sau în copie certificată, pentru conformitate cu originalul:  

    a) autorizația de construcție, în copie, pentru lemnul de lucru; 

    b) cartea de identitate, în copie.  

Cantitatea maximă de lemn fasonat poate fi adjudecată de persoanele fizice este de maximum 50 mc/autorizație de 

construcție, dar nu mai mult decât volumul de lemn fasonat rezultat din documentația tehnică aferentă autorizației de 

construcție, iar aceasta nu poate face obiectul comercializării. În situaţia în care aceeaşi autorizaţie de construcţie se foloseşte 

de mai multe ori pentru cumpărare de lemn fasonat şi se depăşeşte volumul prevăzut mai sus, volumul cu care se depăşeşte se 

consideră fără provenienţă legală. 

ATENŢIE!!!!   

 (6) Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (4), (5) se vor depune la organizatorul 

licitaţiei DOAR prin următoarele modalităţi:   

   a) prin poşta electronică (office@suceava.rosilva.ro sau licitatiedssv@gmail.com), 

format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic 

calificat,  aşa cum dispune art. 35 din Regulament.  
 

 

4.5. Preselecția operatorilor economici/grupurilor de operatori economici/ persoanelor fizice 

Art. 9. - (1) Comisia de preselecție va analiza documentațiile depuse de către solicitanți și va hotărî admiterea/respingerea 

participării acestora la licitație, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

Comisia de preselecţie este formată din 3 sau 5 membri aleşi din cadrul structurii organizatoare a licitaţiei/negocierii şi se 

numeşte prin decizie a conducătorului entităţii care organizează licitaţia, cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile comisiei de preselecție se iau cu votul 

majorității simple a membrilor prezenți. 

(2) Comisia respinge participarea la licitație a solicitantului care se află cel puțin în una dintre următoarele situații: 

a) nu a depus/nu a transmis electronic toate documentele prevăzute la art. 8 alin. (4), (5) până la data și ora stabilite în caietul 

de sarcini și anunţul de licitație, sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu 

originalul, după caz;   

b) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; neadmiterea la licitaţie se face 

pentru masa lemnoasă/lemnul fasonat provenită/provenit din acest fond; organizatorii licitaţiilor au obligaţia să aducă la 

cunoştinţa operatorilor economici care s-au înscris la licitaţie situaţia datoriilor înregistrate prin afişare la sediul organizatorului 

licitaţiei până la data şi ora stabilite pentru depunerea documentelor pentru preselecţie sau pot acorda accesul operatorilor 

economici la situaţiile datoriilor restante prin intermediul site-ului web. Până la data şi ora organizării preselecţiei operatorul 

economic are posibilitatea achitării datoriilor; 

c) are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ- 

teritoriale, precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un operator 

economic/grup de operatori economici care are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier 

proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale; neadmiterea la licitaţie se face pentru lemnul fasonat provenit din fondul 

forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale în cauză;    
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d) nu a realizat procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; constatarea nerealizării procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 

modificările şi completările, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, care se postează pe site-ul autorităţii publice centrale care 

răspunde de silvicultură; această prevedere se aplică numai în cazul operatorilor economici care solicită înscrierea la licitaţiile 

de lemn de lucru fasonat; 

 e) a depăşit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; constatarea depăşirii se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a 

autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial; în termen de 5 zile lucrătoare, structura 

teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competentă teritorial transmite autorităţii 

publice centrale care răspunde de silvicultură actul administrativ, care are obligaţia postării pe site-ul acesteia, cu respectarea 

prevederilor art. 8 alin. (3) din Regulament; 

f) nu prezintă certificatul de atestare referitor la capacitatea de industrializare a lemnului fasonat potrivit prevederilor art. 58, 

acesta nu este completat la zi sau nu are capacitate disponibilă, în cazul operatorilor economici din industria mobilei care 

solicită participarea la licitaţiile de vânzare a lemnului de lucru fasonat; această condiţie este numai în cazul licitaţiilor 

organizate de către administratorii fondului forestier proprietate publică a statului;  

g) pentru licitaţiile de lemn fasonat, dacă a avut contracte de lemn fasonat reziliate în ultimele 3 luni anterior datei licitaţiei, din 

culpa sa, cu organizatorul licitaţiei pentru lemn fasonat, respectiv nu a încheiat în ultimele 3 luni anterior licitaţiei, din culpa sa, 

sau a cesionat contrar prevederilor prezentului regulament contracte pentru lemn fasonat pentru care a fost declarat 

adjudecatar;  

h)  la data preselecţiei are acumulate cel puţin 25 de puncte de penalizare, conform prevederilor Legii nr. 171/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  (3) Operatorii economici/persoanele fizice nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.   

Art. 10. - (1) La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul 

desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la 

licitație, solicitanții admiși, solicitanții respinși și motivul respingerii lor, observații cu privire la organizarea și desfășurarea 

preselecției și la ora afișării rezultatului preselecției. 

  (2) Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se postează pe site-urile unde a fost publicat anunţul de licitaţie, cel mai târziu 

în ziua lucrătoare următoare preselecţiei.  

(3)Fiecare solicitant primeşte la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării identităţii sale electronice, hotărârea 

comisiei de preselecţie 

(4)Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitaţie/negociere poate 

face contestaţie. Contestaţia se trimite la organizator, în format electronic, la adresa de e-mail office@suceava.rosilva.ro în 

termen de maximum 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului preselecţiei. În situaţia în care termenul se împlineşte într-o 

zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător până în următoarea zi lucrătoare.   

(5) Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei sau 

în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se trimite la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării 

identităţii electronice a operatorului economic, până la sfârşitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul 

organizatorului şi se comunică contestatarului.   

(6) În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului 

dispune admiterea contestatarului la licitaţie.   

 
4.6. Vizionarea lemnului fasonat pe teren 

Art. 11. - (1) Operatorilor economici admişi să participe la licitaţia electronică, care solicită informaţii privitoare la volumul şi 

calitatea masei lemnoase care urmează a fi licitată, li se pune la dispoziţie, de către ocolul silvic la care se află aceasta, 

documentaţia tehnică necesară, în format electronic, cu excepţia carnetului de inventariere, care poate fi consultat gratuit, la 

cerere. 

 

4.7. Garanția de contractare și tariful de participare la ședința de licitație 

Art. 12. - (1) Operatorul economic/persoana fizică participant/participantă la licitație trebuie să facă dovada achitării, anterior 

începerii ședinței de licitație, în conturile:  

 RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 deschis la B.R.D. Suceava, sau 

 RO09 RZBR 0000 0600 0048 8044 deschis la RAIFFEISEN BANK – Suceava, 

 prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației și certificate de bancă sau în numerar la casieria 

organizatorului, a : 

a) garanției de contractare în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitație, pentru volumul de  lemn fasonat pe care 

intenționează să îl cumpere;  

b) tarifului de participare la licitație în sumă de 100 lei. 

(2) Organizatorul licitaţiei recomandă tuturor operatorilor economici să achite garanția de contractare şi tariful de 

participare la licitaţie ÎN MOD DISTINCT ŞI SEPARAT (cu menţionarea pe documentul de achitare – garanţie de 

contractare, respectiv tarif de participare) in contul organizatorului până maxim la data de 27.07. 2021. 

ATENŢIE!!!! 

Documentul privind constituirea garanţiei de contractare prevăzute la alin. (1), precum şi dovada achitării 

tarifului de participare la licitaţia electronică se trimit, în format electronic, semnate cu semnătura 

act:745677%2081576286
act:745677%2081576286
mailto:office@suceava.rosilva.ro
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electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii 

şedinţei de licitaţie, la adresa de e-mail office@suceava.rosilva.ro, până în data de 28 IULIE 2021, ora 

10, (inclusiv operatorii economici care vor licita în data de 29.07.2021) .  

   (3) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) determină excluderea de la licitaţia electronică 

a operatorului economic în cauză.   

ATENȚIE!!! Operatorii economici care nu prezintă/ transmit pe mail 

office@suceava.rosilva.ro, dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare / 

sau nu achită în contul organizatorului licitaţiei garanţia şi/sau tariful, până în data de 28.07.2021, 

ora 10, nu vor fi admiși la licitație. 

 

ATENŢIE: Începând cu data de 27.07.2021, operatorii economici admişi/admişi cu 

observaţii, se pot autentifica în platforma de licitaţie electronică disponibilă la adresa 

licitatiedssv.ro, folosind utilizatorul (adresa de mail validă indicată în cerere) şi parola (trimisă 

de organizatorul licitaţiei pe adresa de mail a operatorului), pentru verificarea situaţiei achitării 

garanţiei de contractare, în panoul utilizator fiind înscrisă garanţia . 

 
(4) Garanţia de contractare constituită pentru lemnul fasonat adjudecat se reţine până la momentul încasării de către vânzător a 

contravalorii lemnului fasonat. În situaţia în care cuantumul garanţiei de contractare constituită anterior licitaţiei este mai mare 

decât garanţia de contractare necesară pentru lemnul fasonat adjudecat, diferenţa se restituie operatorului economic, la cerere, 

în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. 

(5) Garanţia de contractare prevăzută la alin. (5), care depăşeşte valoarea garanţiei de contractare pentru partizile adjudecate şi 

care nu a fost restituită, la solicitarea scrisă a operatorului economic, poate constitui garanţie pentru participarea la o licitaţie 

ulterioară organizată în condiţiile Regulamentului şi/sau pentru plata masei lemnoase/lemnului fasonat şi/sau pentru plata 

cauţiunii, astfel cum este prevăzută la art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

(6) Garanţia de contractare reţinută în condiţiile alin. (4) nu se va restitui operatorului economic în următoarele situaţii:   

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a  lemnului fasonat, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic;   

b) lemnul fasonat nu a fost livrat, conform graficului, din culpa operatorului economic ; 

c)  valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru participarea la o licitaţie ulterioară şi/sau pentru 

plata lemnului fasonat.   

(7) Garanția de contractare nerestituită în situația prevăzută la alin. (6) lit. a) şi b) se face venit al organizatorului licitației. 

 

4.8. Desfășurarea ședinței de licitație 

Art. 13. - (1) Licitația se desfășoară  ELECTRONIC pe platforma online a   DIRECŢIEI SILVICE SUCEAVA 

disponibilă la adresa licitatiedssv.ro în data şi ora de start : 

-28.07.2021, ora de start 10
00

 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de 

ocoalele silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni, Breaza, Pojorâta, Vama, Moldoviţa, 

Frasin, Stulpicani, Gura Humorului,  

-29.07.2021, ora de start 10
00

  pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al UAT, administrat de 

ocoalele silvice Solca, Marginea, Falcău, Brodina, Mălini, Râșca Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuți și Adâncata. 

 (2) Licitația se desfășoară cu participarea comisiei de licitație. 

Art. 14. - (1) Comisia de licitație a fost numită prin Decizia Directorului Direcției Silvice din 12.07.2021 și își poate desfășura 

activitatea cu un cvorum de 3 din cei 5 membri ai comisiei. 

(3) Hotărârile comisiei de licitație/negociere se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți. 

Art. 15. - Pornirea licitației se va face de la prețul de pornire aprobat  şi comunicat de organizatorul licitaţiei, publicat în lista 

loturilor/pieselor şi a preţurilor de pornire. 

Art. 16- (1) Adjudecatar este declarat operatorul economic care oferă preţul cel mai mare.  

(2) Licitaţia se desfăşoară într-o singură rundă pentru fiecare lot în parte, în ordinea listei loturilor publicată pe site-ul 

www.silvasv.ro, www.rosilva.ro, în caietul de sarcini al licitaţiei si ordinea ocoalelor programate conform anunţului de 

licitaţie, potrivit prevederilor art. 41 alin (1) din Regulament. 

(3) Pe parcursul licitaţiei, organizatorul licitaţiei nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților, conform art 41. alin (2) 

din Regulament.  

(4) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, vânzătorul are obligaţia de a comunica, instantaneu, tuturor ofertanţilor 

preţul maxim ofertat, conform art. 41 alin (3) din Regulament. 

 

Art. 17- (1) Modul de desfășurare a licitației electronice este descris în Anexa nr. 3 a prezentului 

caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia. 

mailto:office@suceava.rosilva.ro
act:745677%2081576312
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(2) Informaţii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi 

modalităţile concrete de realizare a conectării: 

 conectarea se realizează introducând licitatiedssv.ro în bara de adrese a browser-ului de internet. 

Se poate accesa direct link-ul din pagina principală a Direcţiei Silvice Suceava – „LICITATIE 

ELECTRONICA”; 

 dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/  Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem 

Android, IOS, etc); 

 Conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps; 

 Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , 

Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE, ori Internet Explorer versiune 10 sau mai mult. 

 Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de 

licitaţie, conexiunea stabilă la internet cât şi asigurarea sursei de energice electrică necesară 

funcţionării dispozitivelor operatorului, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului 

economic după începerea licitaţiei 

 
Art. 18. (1) După licitație se va întocmi procesul- verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației, în care se consemnează, în 

mod obligatoriu, următoarele: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare a licitației, membrii comisiei de licitație 

prezenți, tipul licitației, obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare la licitație, ofertanții pentru 

fiecare lot/piesă, reprezentanții legali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observații cu 

privire la organizarea și desfășurarea licitației. 

(2) În cazul licitației ELECTRONICE, fișele de desfășurare a licitației, semnate de membrii comisiei prezenți, devin anexă la 

procesul-verbal al licitației.  

 
4.9. Desfășurarea ședinței de negociere 

Art. 19. NU SE ORGANIZEAZĂ NEGOCIERE DUPĂ LICITAŢIE. Loturile neadjudecate se vor oferi la o licitaţie 

ulterioară. 

 

4.10. Contestații 

Art. 20. - (1)  Operatorul economic/persoana fizică care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe 

la licitaţie/negociere poate face contestaţie. Contestaţia se trimite la organizator, în format electronic, la adresa de e-mail 

office@suceava.rosilva.ro în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului preselecţiei. În situaţia în care 

termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător până în următoarea zi lucrătoare.   

(2) Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei sau 

în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se trimite la adresa sa de e-mail, comunicată cu ocazia indicării 

identităţii electronice a operatorului economic, până la sfârşitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul 

organizatorului şi se comunică contestatarului.   

(3) În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului 

dispune admiterea contestatarului la licitaţie.  

 Art. 21. - (1) Operatorii economici participanţi la licitaţie, indiferent de tipul licitaţiei, care consideră că nu au fost respectate 

prevederile prezentului regulament privind desfăşurarea licitaţiei pentru anumite loturi/piese pot face contestaţie; contestaţia se 

formulează în scris şi se trimite la organizator, în format electronic, la adresa de e-mail office@suceava.rosilva.ro în ziua în 

care a fost desfăşurată licitaţia; conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei; modul de analizare şi soluţionare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluţia 

se comunică contestatarului, în scris; dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul 

dispune anularea adjudecării pentru lotul/piesa în cauză şi oferirea acestuia/ acesteia la o nouă licitaţie. 

 

4.11. Încheierea contractelor pentru lemnul fasonat 

Art. 22. - (1) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a  lemnului fasonat adjudecat prin licitaţie are loc la sediul 

vânzătorului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării licitaţiei, respectiv a negocierii, adică până la data 

de 12.08.2021.  

(2) Eșalonarea plăţii şi ridicării lemnului fasonat adjudecat se va face de comun acord între ocolul silvic si operatorul 

economic/grupul de operatori economici adjudecatar, fără a depăşi, de regulă, termenul de 30 de zile lucrătoare de la data 

încheierii contractului.  

În vederea respectării prevederilor art. 7, alin 3 din .NORMELE referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea 

materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, 

precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele 

măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 

octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, 25.06.2020, 

aprobate prin H.G. nr. 497/2020, termenul de eşalonare a masei lemnoase provenite din partizi reprimite va fi mai mic de 30 de 

zile lucrătoare,  respectiv 45 de zile lucrătoare, astfel încât potrivit prevederilor Normelor, să nu se depăşească termenul de 120 
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de zile de la reprimire, în care apv-ul constituie provenienţă legală. În acest caz dacă masa lemnoasă nu se ridică, în termenul 

stabilit, cu încadrarea în cele 120 de zile de la reprimire, materialul lemnos se consideră abandonat şi se va proceda la 

confiscarea acestuia.   

(3) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a  lemnului fasonat adjudecat în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, 

stabilit prin prezentul caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/persoanei fizice adjudecatar/adjudecatare, 

atrage anularea adjudecării și pierderea garanției de contractare aferente, precum și a dreptului de participare a 

acestuia/acesteia la licitaţie, în condiţiile Regulamentului.   

(4) Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat până la achitarea contravalorii lemnului fasonat atrage 

după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare la licitaţie, în condiţiile Regulamentului. În 

situaţia în care rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat se face ulterior restituirii garanţiei de 

contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la licitaţie, în condiţiile 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică şi atrage şi aplicarea măsurilor legale 

referitoare la repararea prejudiciului, după caz.   

În situația rezilierii contractului din vina operatorului economic/persoanei fizice se va transmite o notificare scrisă 

către operatorul economic/persoana fizică, cu prezentarea obligațiilor încălcate și care determină rezilierea. Notificarea va fi 

transmisă cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului. 

(5) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a lemnului fasonat în termenul stabilit prin caietul de sarcini din culpa 

exclusivă a organizatorului atrage aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat și 

la restituirea garanției de contractare depusă. 

 (6) Adjudecatarii lemnului fasonat au dreptul de a cesiona contractele de vânzare-cumpărare de lemnului fasonat încheiate în 

urma licitaţiei. Contractul de vânzare poate fi cesionat numai operatorilor economici pentru care există acordul scris al 

organizatorului licitaţiei/negocierii. 

Posibilul cesionar al contractului, la data cesionării, trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile de admitere la licitaţie 

prevăzute de Regulament.  

Cesionarea unui contract fără respectarea prevederilor de mai sus, de la acest aliniat este interzisă, determină nelivrarea 

lemnului fasonat care face obiectul contractului, iar operatorii economici în cauză pierd şi dreptul de participare la 

licitaţie/negociere, în condiţiile Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, 

pentru o perioadă de 3 luni de la data cesionării, în condiţiile Regulamentului.   

(7)  În cazul loturilor şi pieselor de lemn fasonat din sortimente de lemn rotund şi despicat de lucru, facturarea se realizează 

prin înscrierea volumului net al lotului/piesei de lemn fasonat şi a valorii aferente lotului/piesei, fără TVA şi prin înscrierea 

volumului cojii acestora şi a valorii aferente pentru fiecare lot/piesă, fără TVA; în factură, pentru fiecare lot/piesă se înscrie şi 

volumul brut rezultat din însumarea volumului net şi a volumului cojii aferente volumului net;   

(9) În cazul lemnului de foc, facturarea se realizează prin înscrierea volumului brut al acestuia şi a valorii aferente lotului, fără 

TVA. 

 

Capitolul 7. Documente și înregistrări pentru lemnul fasonat certificat FSC
®
. Utilizarea mărcii înregistrate.  

Documentele și precizările sunt cuprinse în Anexa nr. 4 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a 

acestuia. 

 

Capitolul 8. Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecţia mediului 

sunt cuprinse în Anexa nr. 5 a prezentului caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia. 

 

Capitolul 9. Lista loturilor/pieselor care fac obiectul licitației este cuprinsă în Anexa nr. 6 a prezentului caiet de sarcini care 

este parte integrantă a acestuia. 

 

Capitolul 10. Formularele necesare pentru înscrierea la licitație (Anexa nr. 7) sunt:  

1. Cerere de înscriere la licitație operator economic– Formular nr. 2; 

2. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic – Formular nr. 3; 

 

 

Capitolul 11. Propunerea de contract de vânzare-cumpărare de lemn fasonat este cuprinsă în Anexa nr. 9 a prezentului 

caiet de sarcini care este parte integrantă a acestuia.  

 

Capitolul 12. Direcția Silvică Suceava, cu sediul în B-dul. 1 Mai, Nr.6, Loc. Suceava Jud. Suceava, prelucrează în condiții de 

siguranță și numai în scopurile specificate datele cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 

506/2004, Legea nr. 102/2005, Legea nr. 129/2018, Legea nr. 190/2018) şi europeană (Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva 

2002/58/CE) în vigoare. 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, "date cu caracter personal" înseamnă orice informații 

privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care 

poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 

identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale 

fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, iar prin „prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set 

de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 
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utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice 

mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

 Tipul datelor prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, C.N.P., seria și 

numărul actului de identitate etc. Scopul pentru care se realizează prelucrarea de date cu caracter personal este înscrierea la 

licitație/negocieri de lemn fasonat. 

 Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Direcția Silvică Suceava și vor fi dezvăluite dacă situația o 

va impune autorităților statului, iar termenul de stocare al datelor este cel necesar atingerii scopurilor sau pentru perioade 

determinate de către o obligație legală.  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, reprezentantul operatorului economic/împuternicitul acestuia beneficiază de 

dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal, de dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, de dreptul la 

restricţionarea prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Totodată, reprezentantul operatorului 

economic/împuternicitul acestuia are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea 

acestora, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către Direcția Silvică Suceava este 

obligatorie. 

În vederea exercitării acestor drepturi, reprezentantul operatorului economic/împuternicitul acestuia se poate adresa cu 

o cerere scrisă la adresa:    B-dul. 1 Mai, Nr.6, Loc. Suceava Jud. Suceava, la nr. de telefon: 0748/050406, sau în format 

electronic la adresa: protecțiadatelorsv@gmail.com. De asemenea, este recunoscut dreptul reprezentantului operatorului 

economic/împuternicitul acestuia, de a se adresa atât autorității publice centrale cu competență generală în domeniul protecției 

datelor personale, respectiv Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cât 

și instanțelor de judecată. 
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Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini 

pentru vânzarea de  lemn fasonat de către unitățile  

Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva 

 

 

 Legea nr. 46/2008,– Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare publicată  în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 238/27.03.2008; 

 Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 

fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 13 octombrie 2017, 

modificat și completat de HG 55/2019, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/21.02.2019,; 

 Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

162/16.03.2009; 

 Hotărârea Guvernului nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi 

comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 

instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin 

operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn,  publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 570/30.06.2020; 

 Ordinul nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea SUMAL, obligațiilor 

utilizatorilor SUMAL, precum și structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate emis de 

ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, cu modificările și completările ulterioare, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/21.10.2014; 

 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 466 din 25.06.2014; 

 Ordinul nr. 2222/2016 privind aprobarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951/25.11.2016;  

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 195/2005  privind protecția mediului, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005;  

 Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 586/06.07.2006; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193/30.12.2005;  

 Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu emis de Ministerul 

Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 808/27.11.2007; 

 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii in muncă, cu modificările şi completările ulterioare, publicată  in 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006;  

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633/21.07.2006; 

  Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010; 

 Legea nr. 4/07.01.2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/09.01.2015; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/25.07.2001; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a 

pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acesteia, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926/15.11.2006; 

- Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor. nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice 

pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn 

destinat valorificării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 și 742bis/05.10.2015; 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 442/29.06.2007; 

 Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi 

modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi 

de arbori, cu modificările şi completările ulterioare,  publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

346/18.05.2011; 

 Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007; 
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 Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1654/31.10.2000 privind aprobarea 

Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier, nepublicat în Monitorul Oficial; 

 Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de 

către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I nr. 722 din 23.08.2006; 

 Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către 

lucrători a echipamentelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006; 

 Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la 

locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,  publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 

09 august 2006; 

 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a 

funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003; 

 Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 244 din 08 octombrie 1996; 

 Ordonanța de Urgență nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările și completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 30 iunie 2001; 

 Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor 

sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 02 aprilie 2013; 

 

- Hotărârea nr. 24/14.05.2020 privind instituirea stării de stării de alertă pe teritoriul României; 

- Hotărârea nr. 44/07.07.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriu României începând cu data de 

12.07.2021 
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Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini  

pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva 

 

METODOLOGIE PRIVIND IDENTIFICAREA  

OPERATORILOR ECONOMICI/GRUPURILOR DE OPERATORI ECONOMICI 

CARE ARE/AU INTERDICŢIA DE A PARTICIPA LA LICITAŢIILE/NEGOCIERILE DE MASĂ 

LEMNOASĂ/MATERIALE LEMNOASE PROVENITĂ/PROVENITE DIN FONDUL FORESTIER PROPRIETATE 

PUBLICĂ PENTRU O PERIOADĂ DE 6 LUNI CA URMARE ACUMULĂRII A 25 PUNCTE DE PENALIZARE  

 

 

CAPITOLUL I. OBIECTIVE URMĂRITE 

Scopul acestei metodologii este acela de a identifica operatorii economici/grupurile de operatori economici atestaţi 

pentru lucrări de exploatare forestieră, care au acumulat un număr de 25 puncte penalizare şi le este interzisă participarea la 

licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din fondul forestier proprietate publică, pentru 

o perioadă de 6 luni așa cum prevede Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu 

modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010. 

 

CAPITOLUL II. CONSTATAREA SANCŢIUNILOR, APLICAREA ACESTORA, ÎNSCRIEREA LOR ÎN 

CAZIERUL TEHNIC DE EXPLOATARE ŞI OPERAREA DATELOR ÎN SNEICS – SISTEMUL NAŢIONAL DE 

EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A CONTRAVENŢIILOR SILVICE 

 

2.1 Constatarea sancţiunilor contravenţionale/infracţiunilor şi aplicarea acestora 
Sancţiunile contravenţionale/infracţiunile privind activitatea de exploatarea a masei lemnoase se constată de 

personalul din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, a unităţilor şi subunităţilor acesteia precum și de agenții 

constatatori prevăzuți de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi 

completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010. 

Sancţiunile se aplică operatorului economic/grupului de operatori economici sau unui  

angajat/administrator/asociat/acţionar al acestuia, conform reglementărilor legale. 

 

2.2 Înscrierea sancţiunilor contravenţionale/infracţiunilor în cazierul tehnic de exploatare și SNEICS – 

Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice. 

După constatare şi aplicare, sancţiunile definitive se înscriu de personalul care le-a constatat în cazierul tehnic al 

operatorului economic precum și în Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice - SNEICS. 

Punctele de penalizare se vor atribui în funcţie de fapta săvârșită, în conformitate cu  procedura de calcul prevăzută în 

Anexa nr. 5 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările 

ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010.  

 

 

2.3 Transmiterea datelor referitoare la sancţiunile contravenţionale/infracţiuni în SNEICS – Sistemul naţional 

de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice 

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură, în cadrul SUMAL, realizarea şi funcţionarea 

SNEICS – Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice, conform prevederilor Art. 43 alin. 1) din Legea 

nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010. 

Transmiterea datelor referitoare la contravenţiile constatate şi sancţionate în SNEICS -  Sistemul naţional de evidenţă 

informatizată a contravenţiilor silvice, se face în conformitate cu prevederile Art. 43 alin. 1
2
) din Legea nr. 171/2010 privind 

stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 513/23.07.2010. 

În funcţie de cuantumul cu care se sancţionează fapta, se vor atribui punctele de penalizare corespunzătoare conform 

procedurii de calcul prevăzută de Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările 

şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010, care se vor opera în 

SNEICS -  Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice. 

 

CAPITOLUL III. IDENTIFICAREA OPERATORILOR ECONOMICI/ GRUPURILOR DE OPERATORI 

ECONOMICI CARE AU ACUMULAT 25 PUNCTE PENALIZARE ŞI LE ESTE INTERZISĂ PARTICIPAREA LA 

LICITAŢIILE DE MASĂ LEMNOASĂ 

 

3.1 Identificarea operatorilor economici/grupurilor de operatori economici pentru care se va lua măsura 

interzicerii participării la licitații/negocieri  ca urmare a acumulării a 25 puncte de penalizare. 

 

Comisia de preselecţie va solicita, prin adresă scrisă, angajatului desemnat din cadrul direcţiei silvice care deține 

credențiale pentru acces în sistemul informaţional SUMAL (în cazul în care angajatul nu face parte din comisia de preselecție), 

interogarea SNEICS pentru obţinerea datelor referitoare la punctele de penalizare care au fost aplicare fiecărui operator 

economic/grup de operatori economici înscris la preselecţiile desfășurate pentru admiterea participării acestora la 



14 

licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă pe picior/materiale lemnoase fasonate organizate de unitățile Regiei Naționale a 

Pădurilor – Romsilva. 

Operatorilor economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră, care au acumulat un număr de 25 puncte 

penalizare, le este interzisă participarea la licitaţiile/negocierile de masă lemnoasă/materiale lemnoase provenită/provenite din 

fondul forestier proprietate publică. 

Punctele de penalizare se prescriu în 6 luni de la data emiterii documentului care le-a generat. 

Până la implementarea SNEICS – Sistemul naţional de evidenţă informatizată a contravenţiilor silvice, în vederea 

obţinerii datelor referitoare la operatorii economici care au acumulat un număr de 25 puncte de  penalizare se vor utiliza 

informaţiile înscrise în cazierele tehnice de exploatare a masei lemnoase ale operatorilor economici/grupurilor de operatori 

economic care solicită înscrierea la licitații/negocieri. 
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Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini  

pentru vânzarea de  lemn fasonat de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

 

Modul de desfășurare a licitației, în funcție de tipul de licitație aprobat de Comitetul director al organizatorului 

licitației 

 

I. Licitația electronică. 

1. Ședința de licitație este deschisă la ora indicată în anunţul de licitaţie şi caietul de sarcini.  

 

Anterior începerii şedinţei de licitaţie, operatorii economici se vor autentifica în platforma de licitaţie disponibilă la 

adresa licitatiedssv.ro, folosind utilizatorul (adresa de mail validă indicată în cerere) şi parola (trimisă de organizatorul 

licitaţiei pe adresa de mail a operatorului).  

 

Informaţii relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de 

realizare a conectării: 

• conectarea se realizează introducând licitatiedssv.ro în bara de adrese a browser-ului de internet. Se poate accesa 

direct link-ul din pagina principală a Direcţiei Silvice Suceava – „LICITATIE ELECTRONICA” sau  secţiunea „b. 

LICITATII ML DRUM AUTO”  - „LICITATIE ELECTRONICA”; 

• dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/  Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem Android, IOS, etc); 

• conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps; 

 Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, Mozilla, 

Safari, sau Microsoft ®EDGE, ori Internet Explorer versiune 10 sau mai mult. 

 Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, conexiunea 

stabilă la internet cât şi asigurarea sursei de energice electrică necesară funcţionării dispozitivelor operatorului, 

inclusiv cât şi asigurarea sursei de energice electrică necesară funcţionării dispozitivelor operatorului,, inclusiv cazul 

fortuit, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitaţiei. 

 

Până la ora 10.00 se vor rezolva eventualele probleme referitoare la conectarea operatorilor la platforma de licitaţie, 

după începerea licitaţiei neexistând posibilitatea soluţionării acestora. 

 

 

2. La data şi ora stabilită pentru începerea licitaţiei, licitarea masei lemnoase începe şi se desfăşoară în ordinea prevăzută în 

listele de loturi/piese afişate pe site-ul Direcției Silvice Suceava, pe site-ul www.produselepadurii.ro, pe site-ul www.rosilva.ro 

şi în listele din caietul de sarcini al licitaţiei. 

3. Pentru fiecare lot/piesă licitaţia începe de la preţul de pornire aprobat de comitetul director al organizatorului licitației; 

oferirea, de către participant, a nivelului preţului de pornire este considerată ofertă; următoarele oferte, ale participanţilor, mai 

mari decât oferta anterioară, se consideră licitări; ofertele se înscriu în fişele de desfăşurare a licitaţiei.  

Licitarea loturilor de lemn fasonat se desfăşoară astfel: 

a) La data şi ora stabilite pentru începerea licitaţiei, licitaţia începe automat cu primul lot de la primul ocol, stabilit 

pentru ziua respectivă şi continuă cu loturile următoare, în ordinea precizată în listele de licitaţie şi caietul de sarcini; 

licitaţia pentru fiecare lot de lemn fasonat se desfăşoară conform procesului descris mai jos; 

b) În panoul utilizatorului (operatorului economic) în partea de sus, sunt afişate elementele de identificare ale lotului 

(ocolul silvic, numărul lotului / SUMAL, natura produsului, garanţia de contractare a lotului, sortimentul, volumul net 

aferent lemnului de lucru/ volumul brut al lemnului de foc, preţul de pornire la licitaţie pentru lot aferent sortimentului 

– net pentru lemn de lucru, brut pentru foc) 

c) Pentru introducerea primei oferte (preţul de pornire conform listelor de licitaţie) de către un operator economic 

sistemul alocă 30 secunde. În cazul în care în intervalul de 30 secunde, nu este oferit de nici un ofertant preţul de 

pornire, lotul nu se adjudecă; 

d) Dacă a fost oferit preţul de pornire, intervalul de timp rămas pentru introducerea unei noi oferte, afişat deasupra 

panoului de licitare, este stabilit de sistem, automat, la 20 secunde. Contorul indică, descrescător, numărul de secunde 

rămase pentru introducerea unei noi oferte. La expirarea acestui interval de timp de 20 secunde, dacă nu a fost 

introdusă nici o ofertă suplimentară faţă de cea iniţială (preţul de pornire oferit de către primul operator economic), 

lotul rămâne neadjudecat cu o singură ofertă; 

e)  În intervalul de timp de 20 secunde, introducerea unei oferte de către orice operator economic, a cărui garanţie de 

contractare rămasă neutilizată permite licitarea respectivului lot, determină afişarea instantanee către toţi operatorii 

economic a preţului maxim ofertat, şi resetarea intervalului de timp (contorului) la 20 secunde pentru introducerea 

unei noi oferte de către orice operator economic interesat; 

f) Pentru facilitarea ofertării, operatorii economici au 3 (trei) posbilităţi, din care două butoane „Licitează” şi „Licitează 

+3”, respectiv un câmp în care se poate introduce de la tastatură un preţ valid (mai mare decât ultima ofertă), astfel:  

 prin acţionarea butonului „Licitează”,  se ofertează cu 1 (unu) lei peste oferta anterioară,; 

 prin acţionarea butonului „Licitează +3”, se ofertează cu 3 (trei) lei peste oferta anterioară,; 

 prin înscrierea unui preţ unitar valid în caseta dedicată (mai mare decât ultima ofertă), urmată de acţionarea 

butonului „Licitează”; 

http://www.produselepadurii.ro/
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g) Preţul maxim oferit pentru lot, preţul oferit de către operator economic şi respectiv numărul de oferte făcute (licitări) 

pentru lot  sunt afişate panoul de licitare; 

h)  La expirarea noului interval de 20 secunde, dacă au fost introduse cel puţin două oferte, adică preţul de pornire (oferit 

de către primul ofertant) şi o altă ofertă mai mare decât acesta, lotul se va adjudeca de către operatorul care a făcut cea 

mai mare ofertă sau de către producătorul din industria mobilei care îşi exercită dreptul de preempţiune la cumpărarea 

masei lemnoase fasonate în condiţiile punctului 10 din prezenta anexă. 

i) Dacă operatorii economici din industria mobilei nu sunt interesați de lotul respectiv și nu își exercită dreptul de 

preemțiune, atunci este declarat ca fiind adjudecatar operatorul economic  care a făcut cea mai mare ofertă. 

 

Recapitulând, pentru un lot pot exista următoarele situaţii: 

A) Lotul rămâne NEADJUDECAT dacă: 

 Nu a fost făcută nici o ofertă în intervalul de 30 secunde de la începerea licitaţiei pentru respectivul lot; 

 A fost făcută prima ofertă (egală cu preţul de pornire) de către un operator economic, iar în intervalul de timp 

rămas de 20 secunde nu mai este făcută nici o ofertă de alt operator economic – o singură ofertă pe lot, lotul nu se 

adjudecă; 

B) Lotul se ADJUDECĂ de către operatorul care a oferit preţul cel mai mare, peste preţul de pornire, iar pentru 

respectivul lot au existat cel puţin două oferte, făcute de operatori economici diferiţi, sau de către producătorul din 

industria mobilei care îşi exercită dreptul de preempţiune la cumpărarea masei lemnoase fasonate în condiţiile 

punctului 10 din prezenta anexă. 

 

4.  Este declarat adjudecatar licitantul care a oferit preţul cel mai mare. 

5. Dacă pentru lotul/piesa care face obiectul licitaţiei se face o singură ofertă, acesta/aceasta nu poate fi adjudecat/adjudecată 

prin respectiva licitaţie.  

6. Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi la punctul 3 din prezenta anexă, 

în ordinea loturilor de la ocoalele silvice programate a se licita în ziua respectivă, conform anunţului de licitaţie şi caietului de 

sarcini. Licitaţia electronică se închide în fiecare zi de licitaţie, după ultimul lot de la ultimul ocol programat pentru ziua 

respectivă, iar ora estimată de finalizare în ziua de licitaţie este ora 18.00. 

7. (1) Pe parcursul licitaţiei, organizatorul licitaţiei nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanților, conform art 41. alin (2) 

din Regulament.  

(2) În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice, vânzătorul are obligaţia de a comunica, instantaneu, tuturor ofertanţilor 

preţul maxim ofertat, conform art. 41 alin (3) din Regulament. 

8. Daca garanţia unui  lot  nu este acoperita de garanţia rămasă neutilizată, operatorul economic nu va putea licita la acel lot. 

Garanţia de contractare rămasă neutilizată este afişată în panoul utilizatorului (opreratorului economic) şi se actualizează 

automat prin diminuarea cu garanţiile loturilor adjudecate. 

9. Contractarea și respectiv facturarea loturilor de lemn fasonat adjudecate se va face potrivit prevederilor art. 54, alin (8) și (9) 

din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 
10. În vederea exercitării dreptului de preemțiune, în condiţiile art. 60 alin (5) lit. g) din Codul Silvic – Legea nr. 46/2008 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  de către operatorii economici care dețin certificat de atestare ca 

producător din industria mobilei, licitaţia pentru fiecare lot de lemn fasonat din fondul forestier proprietate publică a statului se 

desfăşoară în mod automat conform procesului descris mai jos, astfel: 

i.  În panoul fiecărui operator economic care deține certificat de atestare ca producător din industria mobilei (denumit în 

continuare producător din industria mobilei) există un buton „Preempţiune”.  Butonul poate fi acționat de 

producătorul/producătorii din industria mobilei, dacă a fost oferit cel puţin preţul de pornire de către orice participant 

la licitaţie;  

ii. Acţionarea butonului „Preempţiune” de către un producător din industria mobilei pentru un lot, este echivalentă cu 

manifestarea intenției de exercitare a dreptului de preempţiune pentru acel lot, sens în care sistemul automatizat de 

licitaţie este informat de aceasta şi  notifică toţi operatorii participanţi prin mesajul „Se intentioneaza exercitarea 

dreptului de preemptiune”;  

iii. Dacă pentru acelaşi lot, butonul „Preempţiune” este acţionat de către un al doilea sau al n-lea producător din industria 

mobilei, intenția de exercitare a dreptului de preempţiune pentru acel lot este notificată sistemului automatizat de 

licitaţie, cât şi operatorilor participanţi prin mesaj „ Intentia de preemptiune s-a exprimat pentru a doua oara”/ 

„Intentia de preemptiune s-a exprimat pentru a n-a oara”; 

iv. Acţionarea butonului  „Preempţiune” pentru un lot de către unul sau mai mulţi producători din industria mobilei nu 

înseamnă exercitarea efectivă a dreptului de preempţiune, ci doar informarea sistemului automat de licitaţie asupra 

intenţiei de preempţiune şi paşilor de urmat în cadrul automatizării, cât şi a celorlalți participanţi despre această 

intenţie; 

v. Licitaţia continuă conform procesului descris la punctul 3 literele d) – g); 

vi. Exercitarea dreptului de preempţiune de către unul sau mai mulţi producătorii din industria mobilei se poate face la 

finalul desfăşurării licitaţiei pentru respectivul lot, dacă au fost introduse cel puţin două oferte valide, adică preţul de 

pornire (oferit de către primul ofertant) şi o altă ofertă mai mare decât acesta, respectiv dacă cel puţin unul dintre 

producătorii din industria mobilei care şi-a manifestat intenţia de preemţiune îşi exercită acest drept. Dacă un 

producător din industria mobilei care şi-a manifestat intenţia de preempţiune este întrebat în mod automat de către 

sistemul de licitaţie „Sunteti de acord sa adjudecati lotul ____ cu pretul de ___ lei/mc?”. Dacă doi sau mai mulţi 

producători din industria mobilei şi-au manifestat intenţia de preempţiune sunt întrebaţi în mod automat de către 
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sistemul de licitaţie „Doriti sa continuati cu dreptul de preemptiune?” Răspunsul afirmativ al 

producătorului/producătorilor din industria mobilei este echivalent cu exercitarea dreptului de preemţiune. Răspunsul 

negativ sau non răspunsul este echivalent cu neexercitarea dreptului de preempţiune şi, adjudecatar va fi declarat 

operatorul economic care a oferit cel mai mare preț (ultimul preț oferit rezultat prin licitație). 

vii. La finalul desfăşurării licitaţiei pentru respectivul lot, dacă au fost introduse cel puţin două oferte, adică preţul de 

pornire (oferit de către primul ofertant) şi o altă ofertă mai mare decât acesta, lotul se va adjudeca astfel:  

a. Dacă producătorii din industria mobilei nu sunt interesați de lotul respectiv și nu își exercită dreptul de 

preemțiune, lotul se va adjudeca de către operatorul economic care a făcut cea mai mare ofertă (cel mai mare 

preţ oferit); 

b. Dacă un singur producător din industria mobilei oferă acelaşi preţ prin exercitarea dreptului de preemțiune 

pentru lotul respectiv, lotul se adjudecă de către producătorul din industria la ultimul preț rezultat prin 

licitație, după care licitația se încheie pentru respectivul lot; 

c. Dacă sunt doi sau mai mulți producători din industria mobilei care oferă același preț prin exercitarea 

dreptului de preemțiune (respectiv ultimul preț rezultat prin licitație), licitația se transformă în licitație 

publică, numai cu participarea producătorilor din industria mobilei, iar licitările se vor face fără pași de 

licitare şi adjudecatar este declarat producătorul din industria mobilei care oferă prețul cel mai mare. 
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Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini  

pentru vânzarea de lemn fasonat de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

 

1. Documente și înregistrări pentru lemnul fasonat certificat 

 

 Lemnul fasonat provenit din suprafeţele certificate este considerat lemn certificat şi se urmăreşte fizic şi în documente 

separat de lemnul necertificat. 

 În zonele în care există parchete învecinate, localizate atât în păduri certificate cât şi necertificate: 

- lemnul fasonat certificat se depozitează numai în platforme primare amenajate şi semnalizate cu plăcuțe 

inscripționate (ex: "Lemn certificat FSC"); 

- muncitorii proprii şi cei ai operatorilor economici sunt instruiți referitor la separarea şi asigurarea 

trasabilității lemnului certificat conform planului de instruire al ocolului.  

 Lemnul fasonat certificat se va depozita separat de cel necertificat, pe loturi (corespunzător fiecărei partizi) 

asigurându-se evidenţa avizelor de expediție cu care a fost transportat lemnul (corespondenţă număr lot-număr aviz). 

 În cazul transportului lemnului fasonat certificat şi a  lemnului fasonat necertificat cu acelaşi mijloc de transport (caz 

în care se emit documente de însoţire distincte, pe fiecare categorie), se procedează în felul următor: 

- pentru lemnul rotund, separarea se face folosind plăcuțe/numere unice de identificare, înregistrate separat pe 

cele două categorii de material lemnos; 

- pentru lemnul fasonat în steri, separarea se face folosind lungoane, vopsea sau alte elemente care asigură 

diferenţierea clară a celor două categorii de material lemnos. 

 Facturile şi avizele de expediţie (sau alte documente de însoţire) emise de reprezentanţii ocoalelor silvice certificate 

vor conţine (pe unicat, duplicat şi triplicat) următoarele informaţii: 

- codul de înregistrare al certificatului FSC (de forma SA-FM/COC-XXXXXX); 

- specificaţia „FSC 100%”; 

 Se va asigura corelaţia clară între facturi şi avizele de expediţie prin înscrierea pe facturi a numărului fiecărui aviz, 

precum şi a  numărului lotului/piesei din care a provenit respectivul material lemnos. 

 Înregistrările referitoare la vânzările de lemn certificat se vor centraliza separat de lemnul necertificat. 

 În situaţia în care avizele de expediţie se emit de agentul economic care a cumpărat  lemnul fasonat, NU se va aplica, 

pe document, codul FSC al regiei.  

 Personalul care completează documentele de vânzare va fi instruit corespunzător asupra condiţiilor de completare. 

 

2. Utilizarea mărcii înregistrate  

Logo FSC se va putea pune doar pe produsele care sunt acoperite de certificat (lemn rotund sau buştean, lemn de foc) şi 

numai după ce se obţine aprobare pentru design de la organismul de certificare.  

Orice informaţie referitoare la FSC, pe care o unitate a regiei doreşte să o includă în orice material în afara produselor 

certificate, de exemplu în scop promoţional (electronic, printat, sub formă de broşuri, pliante, pe pagina de internet), se poate 

face numai după aprobarea de către organismul de certificare. De asemenea, în astfel de situaţii, adăugarea simbolului de 

marcă înregistrată (,,®”) după literele ,,FSC” sau cuvintele ,,Forest Stewardship Council” este obligatorie, cel puţin când sunt 

menţionate pentru prima dată în textul respectiv. De design şi obţinerea aprobării se va ocupa responsabilul cu managementul 

forestier şi lanț de custodie FSC.  

Mărcile înregistrate FSC nu pot fi folosite în asociere cu numele unităţii, numele produsului sau domeniul site-ului. De 

exemplu, produsul nu poate fi denumit „FSC Buştean” ci corect este „Buştean- certificat FSC®” sau „Roundwood- FSC® 

certified”.  

În cazul în care un ocol silvic nu a vândut nici un produs certificat FSC de la ultima monitorizare anuală, respectivul ocol 

silvic nu va putea utiliza mărcile înregistrate FSC pentru promovarea imaginii de companie certificată FSC. 

Este interzisă utilizarea mărcilor înregistrate FSC în antetul documentelor de vânzare, scrisorilor, adreselor oficiale sau e-

mail. 

Dacă mărcile înregistrate FSC sunt folosite pe facturi, documente de transport, ordine de livrare sau alte documente 

similare unde apar atât produse certificate FSC cât şi produse necertificate, obligatoriu se va include  pe acestea următoarea 

declaraţie „Doar produsele care sunt identificate corespunzător sunt certificate FSC”. 
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Anexa nr. 5 la Caietul de sarcini  

pentru vânzarea de  lemn fasonat de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

 

Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea 

 și stingerea incendiilor și protecţia mediului 
 

 În domeniul securității și sănătății în muncă operatorului îi revin în exclusivitatea cel puțin următoarele obligații: 

1. Să desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și ale Hotărârii 

de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu 

modificările și completările ulterioare. 

2. Să dețină autorizație de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă pentru activitățile și punctele de 

lucru proprii. 

3. Să dețină documentația prin care se stabilesc măsurile de securitate și sănătate în muncă pentru lucrările specificate în 

contract, astfel: 

a) măsuri de diminuare a factorilor de risc ce se regăsesc în desfășurarea activităților (vizionare, manipulare, încărcare și 

transport a masei lemnoase); 

b) evaluări de risc pentru fiecare post de lucru; 

c) plan de prevenire și protecție; 

d) program de instruire și testare a lucrătorilor; 

e) instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă. 

4. Să se asigure că personalul angajat are calificare corespunzătoare activității desfășurate, este verificat medical și instruit 

corespunzător din punct de vedere al securității și sănătății în muncă. 

5. Să efectueze instructajul introductiv general, la locul de muncă și cel periodic, prin persoane desemnate potrivit legislației în 

vigoare, cu consemnarea rezultatului în fișe individuale de instruire. 

6. Să asigure dotarea angajaților cu echipament individual de protecție corespunzător sarcinilor de muncă, pe care aceștia 

trebuie să le execute, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate 

și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție, cu modificările și completările 

ulterioare. 

7. Să asigure instruirea propriilor angajați pentru acordarea primului ajutor și dotarea cu truse de prim ajutor. 

8. Să anunțe de îndată Inspectoratul Teritorial de Muncă despre producerea de evenimente/incidente periculoase care s-au 

produs din vina sa, în care au fost antrenați angajații proprii sau alte persoane. 

 De asemenea, cumpărătorul va informa ocolul silvic, în raza căruia s-a produs evenimentul, oferind următoarele date: 

- numele și prenumele persoanei accidentate; 

- data producerii accidentului; 

- firma angajatoare; 

- funcția persoanei accidentate; 

- cauza.  

9. Să înregistreze toate accidentele de muncă care s-au produs din vina sa. 

10. Pentru lucrările mecanizate, cumpărătorul se va dota cu utilaje în bună stare de funcționare şi care corespund, din punct de 

vedere tehnic, activităților ce le va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor Hotărârii de 

Guvern nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 

echipamentelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Se va asigura că lucrătorii din afara firmei, care desfăşoară activităţi în suprafaţa depozitului/platformei primare, au primit 

instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în muncă, pe durata desfăşurării activităţilor, 

conform Art. 20 din Legea nr. 319/2006. 

12. Are obligaţia de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, punctul de lucru unde 

îşi desfăşoară activitatea, conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate 

şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  

13. Asigură transportul salariaţilor proprii la locul de muncă şi de la locul de muncă spre domiciliu în condiții de siguranță.  

14. În cazul producerii de evenimente/incidente periculoase cumpărătorul va anunţa de îndată Inspectoratul Teritorial de 

Muncă despre producerea acestora. 

15. Accidentele  de muncă/incidentele periculoase în care au fost antrenați/implicați angajații proprii vor fi înregistrate de 

operatorul economic. 

16. Va răspunde privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în depozit/platforma primară și în zona 

limitrofă acestuia, din momentul predării - primirii lemnului fasonat şi până la părăsirea depozitului/platformei primare. 

17. Să respecte normele privind protecţia mediului, normele de prevenire şi stingere a incendiilor în fond forestier precum şi 

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. În acest sens va dota mijloacele de transport al lemnului fasonat cu 

mijloace tehnice de primă intervenție în caz de incendiu (stingătoare, etc), să nu fumeze decât în locuri/spații amenajate în 

acest scop, să nu folosească focul deschis în depozitele de material lemnos/platformele primare/locurile de încărcare). 

18. Să respecte prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare. În acest sens mijloacele de transport, instalațiile de ridicare (graifere, macarale, etc) vor avea 

verificările tehnice efectuate în conformitate cu legislația în vigoare, nu vor prezenta scurgeri de carburanți, uleiuri, lubrifianți, 

alte substanțe toxice dăunătoare mediului înconjurător. 

 



20 

Anexa nr. 6 la Caietul de sarcini 

pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

 

Lista loturilor/pieselor care fac obiectul licitației 

 

1. Lemn fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC®  și din fondul forestier proprietate a UAT care nu este certificat FSC® 

DIRECTIA SILVICA SUCEAVA 

L I S T A   D E   L O T U R I 

SI PRETURILE DE PORNIRE PENTRU MASA LEMNOASA LA DRUM AUTO 

OFERITA LA LICITATIE IN 28-29/07/2021 

                                                                                                                                                                

 OS Brosteni         � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-BS-26  /2100029401600 Bustean gater   Mo+Br               Principale       259.00    410.00          106764.00   300.00   355.88     41.00    14.00    5338.20 

  SV-21-BS-27  /2000029401131 Bustean gater   Molid               Accidentale II    74.00    405.00           30068.00    81.00   371.21      7.00    14.00    1503.40 

  SV-21-BS-28  /2000029400811 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I    321.00    412.00          132658.00   350.00   379.02     29.00    14.00    6632.90 

  SV-21-BS-29  /2000029400691 Bustean gater   Molid               Accidentale I     66.00    408.00           27012.00    72.00   375.17      6.00    14.00    1350.60 

  SV-21-BS-30  /2000029400911 Bustean gater   Molid               Accidentale I    107.00    408.00           43796.00   117.00   374.32     10.00    14.00    2189.80 

  SV-21-BS-31  /2100029401260 Bustean gater   Molid               Principale       220.00    450.00           99322.00   243.00   408.73     23.00    14.00    4966.10 

  SV-21-BS-32  /2000029400641 Bustean gater   Molid               Accidentale I      2.00    400.00             800.00     2.00   400.00      0.00     0.00      40.00 

  SV-21-BS-33  /2100029401840 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     57.00    415.00           23739.00    63.00   376.81      6.00    14.00    1186.95 

  SV-21-BS-34  /210002940207  Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     22.90    410.00            9422.74    25.31   372.29      2.41    14.00     471.14 

  SV-21-BS-35  /2100029401840 Bustean gater   Fag                 Accidentale I      5.00    240.00            1209.80     5.70   212.25      0.70    14.00      60.49 

  SV-21-BS-36  /2100029402070 Bustean gater   Fag                 Accidentale I     16.63    250.00            4175.98    17.95   232.65      1.32    14.00     208.80 

  SV-21-BS-37  /2000029400731 Bustean gater   Paltin de munte     Principale         1.00    205.00             205.00     1.00   205.00      0.00     0.00      10.25 

  SV-21-BS-38  /2000029400731 Bustean gater   Mesteacan           Principale         8.00    195.00            1574.00     9.00   174.89      1.00    14.00      78.70 

  SV-21-BS-39  /2000029401131 Bustean gater   Plop tremurator     Accidentale II     1.00    180.00             180.00     1.00   180.00      0.00     0.00       9.00 

  SV-21-BS-40  /2100029401600 L.rot.construc. Molid               Principale        35.00    215.00            7595.00    40.00   189.88      5.00    14.00     379.75 

  SV-21-BS-41  /2000029401131 L.rot.construc. Molid               Accidentale II    34.00    215.00            7380.00    39.00   189.23      5.00    14.00     369.00 

  SV-21-BS-42  /2000029400811 L.rot.construc. Molid               Accidentale I     36.00    215.00            7796.00    40.00   194.90      4.00    14.00     389.80 

  SV-21-BS-43  /2000029400691 L.rot.construc. Molid               Accidentale I     65.00    215.00           14073.00    72.00   195.46      7.00    14.00     703.65 

  SV-21-BS-44  /2000029400911 L.rot.construc. Molid               Accidentale I      5.00    210.00            1050.00     5.00   210.00      0.00     0.00      52.50 

  SV-21-BS-45  /2000029401051 L.rot.construc. Molid               Accidentale I     14.00    215.00            3024.00    15.00   201.60      1.00    14.00     151.20 

  SV-21-BS-46  /2000029401201 L.rot.construc. Brad                Accidentale I      1.00    205.00             205.00     1.00   205.00      0.00     0.00      10.25 

  SV-21-BS-47  /2100029400030 L.rot.construc. Molid               Principale        27.00    220.00            5982.00    30.00   199.40      3.00    14.00     299.10 

  SV-21-BS-48  /2100029402070 L.rot.construc. Mo+Br               Accidentale I     18.01    215.00            3902.39    20.17   193.47      2.16    14.00     195.12 

  SV-21-BS-49  /2000029400731 L.rot.construc. Paltin de munte     Principale         1.00    155.00             155.00     1.00   155.00      0.00     0.00       7.75 
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  SV-21-BS-50  /2000029401231 L.rot.construc. Paltin de munte     Accidentale I      1.00    155.00             155.00     1.00   155.00      0.00     0.00       7.75 

  SV-21-BS-51  /2000029400731 L.rot.construc. Mesteacan           Principale         2.00    145.00             290.00     2.00   145.00      0.00     0.00      14.50 

  SV-21-BS-52  /2000029400901 L.rot.construc. Mesteacan           Accidentale I      1.00    140.00             140.00     1.00   140.00      0.00     0.00       7.00 

  SV-21-BS-53  /2100029401600 Lemn de foc     Molid               Principale        40.00    130.00            5200.00    40.00   130.00      0.00     0.00     260.00 

  SV-21-BS-54  /2000029401131 Lemn de foc     Molid               Accidentale II    19.00    130.00            2470.00    19.00   130.00      0.00     0.00     123.50 

  SV-21-BS-55  /2000029400811 Lemn de foc     Molid               Accidentale I     50.00    130.00            6500.00    50.00   130.00      0.00     0.00     325.00 

  SV-21-BS-56  /2000029401191 Lemn de foc     Molid               Accidentale I      9.00    130.00            1170.00     9.00   130.00      0.00     0.00      58.50 

  SV-21-BS-57  /2000029400911 Lemn de foc     Molid               Accidentale I     13.00    130.00            1690.00    13.00   130.00      0.00     0.00      84.50 

  SV-21-BS-58  /2000029401051 Lemn de foc     Molid               Accidentale I     19.00    125.00            2375.00    19.00   125.00      0.00     0.00     118.75 

  SV-21-BS-59  /2100029401260 Lemn de foc     Molid               Principale        28.00    130.00            3640.00    28.00   130.00      0.00     0.00     182.00 

  SV-21-BS-60  /2000029401131 Lemn de foc     Plop tremurator     Accidentale II     5.00    125.00             625.00     5.00   125.00      0.00     0.00      31.25 

  SV-21-BS-61  /2000029400901 Lemn de foc     Plop tremurator     Accidentale I      9.00    125.00            1125.00     9.00   125.00      0.00     0.00      56.25 

  SV-21-BS-62  /2000029400901 Lemn de foc     Anin alb            Accidentale I      1.00    125.00             125.00     1.00   125.00      0.00     0.00       6.25 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Brosteni                                                            1593.54                    557593.91  1748.13             154.59            27879.70 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 OS Crucea           � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-CR-11  /              Bustean gater   Mo+Br               Principale       297.90    439.00          131241.50   331.00   396.50     33.10    14.00    6562.08 

  SV-21-CR-12  /              Bustean gater   Mo+Br               Principale       277.00    436.00          121192.00   307.00   394.76     30.00    14.00    6059.60 

  SV-21-CR-13  /              Bustean gater   Mo+Br               Principale       114.30    437.00           50126.90   127.00   394.70     12.70    14.00    2506.35 

  SV-21-CR-14  /              Bustean gater   Mo+Br               Principale       294.30    439.00          129655.50   327.00   396.50     32.70    14.00    6482.78 

  SV-21-CR-6   /              Bustean gater   Ulm de munte        Accidentale I      0.90    155.00             140.90     1.00   140.90      0.10    14.00       7.05 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Crucea                                                               984.40                    432356.80  1093.00             108.60            21617.86 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Dorna Candreni   � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-DC-10  /              L.rot.cel.      Mo+Br               Principale+Acc    53.00    224.00           11942.00    58.00   205.90      5.00    14.00     597.10 
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  SV-21-DC-11  /              L.rot.cel.      Mo+Br               Igiena             7.00    205.00            1435.00     7.00   205.00      0.00     0.00      71.75 

  SV-21-DC-6   /              Bustean gater   Mo+Br               Principale       143.00    424.00           60842.00   158.00   385.08     15.00    14.00    3042.10 

  SV-21-DC-7   /              Bustean gater   Molid               Principale        72.00    333.00           24088.00    80.00   301.10      8.00    14.00    1204.40 

  SV-21-DC-8   /              Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     47.00    432.00           20360.00    51.00   399.22      4.00    14.00    1018.00 

  SV-21-DC-9   /              Bustean gater   Molid               Accidentale I     70.00    363.00           25452.00    73.00   348.66      3.00    14.00    1272.60 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Dorna Candreni                                                       392.00                    144119.00   427.00              35.00             7205.95 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Vatra Dornei     � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

 

  SV-21-VD-2   /2100029700181 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     28.40    350.00            9960.02    29.83   333.89      1.43    14.00     498.00 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Vatra Dornei                                                          28.40                      9960.02    29.83               1.43              498.00 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Iacobeni         � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-IA-1   /2000029000371 L.rot.construc. Molid               Accidentale I     14.00    190.00            2674.00    15.00   178.27      1.00    14.00     133.70 

  SV-21-IA-3   /2100029000220 Bustean gater   Molid               Igiena             4.00    290.00            1160.00     4.00   290.00      0.00     0.00      58.00 

  SV-21-IA-4   /2100029000220 L.rot.construc. Molid               Igiena             4.00    190.00             760.00     4.00   190.00      0.00     0.00      38.00 

  SV-21-IA-2   /              L.rot.construc. Molid               Accidentale I      9.95    190.00            1890.50     9.95   190.00      0.00     0.00      94.53 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Iacobeni                                                              31.95                      6484.50    32.95               1.00              324.23 

  ==================================================================================================================================================================== 
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OS Breaza           � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

 ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-BR-1   /2100030300011 Bustean gater   Molid               Igiena            92.44    340.00           31563.44   102.00   309.45      9.56    14.00    1578.17 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Breaza                                                                92.44                     31563.44   102.00               9.56             1578.17 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Pojorata         � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  5450         /2100029101480 L.rot.cel.      Molid               Accidentale I      5.00    220.00            1100.00     5.00   220.00      0.00     0.00      55.00 

  5450A        /1900029100061 Lemn de foc     Mo+Br               Principale       100.00    125.00           12500.00   100.00   125.00      0.00     0.00     625.00 

  SV-21-PO-1   /2100029101600 Bustean gater   Mo+Br               Principale       518.00    430.00          223538.00   575.00   388.76     57.00    14.00   11176.90 

  SV-21-PO-2   /2100029101600 Bustean gater   Paltin de munte     Principale         7.00    280.00            1974.00     8.00   246.75      1.00    14.00      98.70 

  SV-21-PO-3   /2100029102090 Bustean gater   Molid               Accidentale I     25.00    430.00           10792.00    28.00   385.43      3.00    14.00     539.60 

  SV-21-PO-4   /2100029101480 Bustean gater   Molid               Accidentale I     26.00    433.00           11300.00    29.00   389.66      3.00    14.00     565.00 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Pojorata                                                             681.00                    261204.00   745.00              64.00            13060.20 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Vama             � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-VA-7   /              Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I    172.05    372.00           64253.90   190.00   338.18     17.95    14.00    3212.70 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Vama                                                                 172.05                     64253.90   190.00              17.95             3212.70 

  ==================================================================================================================================================================== 
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 OS Moldovita        � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-MO-3   /2100029200290 Bustean gater   Molid               Accidentale I    144.01    450.00           65008.20   158.28   410.72     14.26    14.00    3250.41 

  SV-21-MO-4   /2100029200290 Lemn de foc     Molid               Accidentale I    154.43    120.00           18531.60   154.43   120.00      0.00     0.00     926.58 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Moldovita                                                            298.44                     83539.80   312.71              14.26             4176.99 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Frasin           � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-FR-1   /2000029900171 Bustean gater   Mo+Br               Rarituri          18.00    359.00            6490.00    20.00   324.50      2.00    14.00     324.50 

  SV-21-FR-2   /2100029900390 Bustean gater   Mo+Br               Igiena           101.00    359.00           36413.00   112.00   325.12     11.00    14.00    1820.65 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Frasin                                                               119.00                     42903.00   132.00              13.00             2145.15 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 

 OS Stulpicani       � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-ST-19  /2100030500870 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I    144.72    345.00           50128.32   159.00   315.27     14.28    14.00    2506.42 

  SV-21-ST-22  /2100030500160 Bustean gater   Mo+Br               Principale       182.42    389.00           71207.50   200.00   356.04     17.58    14.00    3560.38 

  SV-21-ST-23  /2100030500160 Bustean gater   Mo+Br               Principale       181.58    389.00           70892.50   200.00   354.46     18.42    14.00    3544.63 

  SV-21-ST-24  /2100030500050 Bustean gater   Paltin de munte     Principale         4.00    280.00            1120.00     4.00   280.00      0.00     0.00      56.00 

  SV-21-ST-27  /2100030500160 Lemn de foc     Mo+Br               Principale        50.00    105.00            5250.00    50.00   105.00      0.00     0.00     262.50 

  SV-21-ST-25  /              L.rot.construc. Mo+Br               Accidentale I     12.08    205.00            2492.08    13.20   188.79      1.12    14.00     124.60 
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  SV-21-ST-26  /              Lemn de foc     Mo+Br               Accidentale I     21.98    125.00            2747.50    21.98   125.00      0.00     0.00     137.38 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Stulpicani                                                           596.78                    203837.90   648.18              51.40            10191.91 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 

 OS Gura Humorului   � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-GH-15  /2100013000090 Lemn de foc     Mo+Br               Principale        25.00     99.00            2475.00    25.00    99.00      0.00     0.00     123.75 

  SV-21-GH-16  /2100013000170 Lemn de foc     Mo+Br               Principale        19.50     99.00            1930.50    19.50    99.00      0.00     0.00      96.53 

  SV-21-GH-17  /2100013000990 Bustean gater   Molid               Rarituri          44.83    379.00           17064.35    50.10   340.61      5.27    14.00     853.22 

  SV-21-GH-18  /2100013000990 L.rot.construc. Mo+Br               Rarituri          58.22    162.00            9526.56    65.00   146.56      6.78    14.00     476.33 

  SV-21-GH-19  /2100013000990 Lemn de foc     Molid               Rarituri          80.00     99.00            7920.00    80.00    99.00      0.00     0.00     396.00 

  SV-21-GH-20  /2100013000270 Bustean gater   Fag                 Rarituri          66.18    290.00           19258.28    70.90   271.63      4.72    14.00     962.91 

  SV-21-GH-21  /2100013000960 Bustean gater   Molid               Rarituri          19.34    379.00            7368.50    22.10   333.42      2.76    14.00     368.43 

  SV-21-GH-22  /2100013000960 Bustean gater   Fag                 Rarituri          20.24    309.00            6276.00    21.80   287.89      1.56    14.00     313.80 

  SV-21-GH-23  /2100013000950 Bustean gater   Mo+Br               Rarituri          16.98    379.00            6465.10    19.10   338.49      2.12    14.00     323.26 

  SV-21-GH-24  /2100013000950 Bustean gater   Fag                 Rarituri           2.98    309.00             924.88     3.27   282.84      0.29    14.00      46.24 

  SV-21-GH-25  /2100013000350 Bustean gater   Fag                 Rarituri          32.68    309.00           10132.00    35.10   288.66      2.42    14.00     506.60 

  SV-21-GH-26  /2100013000350 Lemn de foc     Mo+Br               Rarituri          80.30     99.00            7949.70    80.30    99.00      0.00     0.00     397.49 

  SV-21-GH-27  /2100013000280 Bustean gater   Fag                 Accidentale I      2.43    319.00             776.85     2.55   304.65      0.12    14.00      38.84 

  SV-21-GH-28  /2100013000280 L.rot.construc. Mo+Br               Accidentale I      8.04    162.00            1314.52     8.90   147.70      0.86    14.00      65.73 

  SV-21-GH-29  /2100013000280 Lemn de foc     Mo+Br               Accidentale I    180.10     99.00           17829.90   180.10    99.00      0.00     0.00     891.50 

  SV-21-GH-30  /2100013000010 Bustean gater   Paltin de munte     Principale         2.00    261.00             522.00     2.00   261.00      0.00     0.00      26.10 

  SV-21-GH-31  /2100013000100 Bustean gater   Paltin de munte     Principale         1.00    259.00             259.00     1.00   259.00      0.00     0.00      12.95 

  SV-21-GH-32  /2100013000100 Bustean gater   Plop tremurator     Principale         1.00    183.00             183.00     1.00   183.00      0.00     0.00       9.15 

  SV-21-GH-33  /2100013000090 Bustean gater   Carpen              Principale         1.00    249.00             249.00     1.00   249.00      0.00     0.00      12.45 

  SV-21-GH-34  /2100013000120 Bustean gater   Plop tremurator     Principale         1.00    157.00             157.00     1.00   157.00      0.00     0.00       7.85 

  SV-21-GH-35  /2100013000050 Bustean gater   Plop tremurator     Principale         1.00    170.00             170.00     1.00   170.00      0.00     0.00       8.50 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Gura Humorului                                                       663.82                    118752.14   690.72              26.90             5937.63 

  ==================================================================================================================================================================== 
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 OS Solca            � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-SO-10  /2100014400160 Bustean gater   Fag                 Accidentale I      3.00    250.00             750.00     3.00   250.00      0.00     0.00      37.50 

  SV-21-SO-11  /2100014400010 Bustean gater   Fag                 Rarituri           2.00    250.00             500.00     2.00   250.00      0.00     0.00      25.00 

  SV-21-SO-12  /2100014400150 Bustean gater   Fag                 Igiena            13.00    250.00            3250.00    13.00   250.00      0.00     0.00     162.50 

  SV-21-SO-13  /2100014400060 Bustean gater   Paltin de camp      Principale         2.00    212.00             424.00     2.00   212.00      0.00     0.00      21.20 

  SV-21-SO-14  /2100014400060 Bustean gater   Tei                 Principale         1.00    204.00             204.00     1.00   204.00      0.00     0.00      10.20 

  SV-21-SO-15  /2100014400010 Bustean gater   Carpen              Rarituri           1.00    213.00             213.00     1.00   213.00      0.00     0.00      10.65 

  SV-21-SO-7   /2100014400010 Bustean gater   Mo+Br               Rarituri          96.20    350.00           33793.20   105.00   321.84      8.80    14.00    1689.66 

  SV-21-SO-8   /2100014400150 Bustean gater   Mo+Br               Igiena           139.25    380.00           53121.50   154.00   344.94     14.75    14.00    2656.08 

  SV-21-SO-9   /2100014400740 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I      4.06    350.00            1427.16     4.50   317.15      0.44    14.00      71.36 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Solca                                                                261.51                     93682.86   285.50              23.99             4684.15 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Marginea         � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-MR-1   /2100008700650 Bustean gater   Mo+Br               Igiena            13.81    360.00            4988.26    15.00   332.55      1.19    14.00     249.41 

  SV-21-MR-10  /2100008700100 Bustean gater   Brad                Accidentale I     58.29    360.00           21070.64    64.45   326.93      6.16    14.00    1053.53 

  SV-21-MR-11  /2100008700100 Bustean gater   Brad                Accidentale I     34.86    360.00           12601.26    38.55   326.88      3.69    14.00     630.06 

  SV-21-MR-12  /2100008700100 Bustean gater   Molid               Accidentale I     31.04    360.00           11215.84    34.00   329.88      2.96    14.00     560.79 

  SV-21-MR-13  /2100008700171 Bustean gater   Fag                 Principale        66.28    315.00           20930.28    70.00   299.00      3.72    14.00    1046.51 

  SV-21-MR-14  /2100008700650 Bustean gater   Fag                 Igiena             6.00    305.00            1830.00     6.00   305.00      0.00     0.00      91.50 

  SV-21-MR-15  /2100008700530 Bustean gater   Fag                 Igiena             3.80    305.00            1161.80     4.00   290.45      0.20    14.00      58.09 

  SV-21-MR-16  /2100008701230 Bustean gater   Fag                 Accidentale I      3.81    305.00            1164.71     4.00   291.18      0.19    14.00      58.24 

  SV-21-MR-17  /2100008701390 Bustean gater   Fag                 Accidentale I     97.65    315.00           30834.65   103.00   299.37      5.35    14.00    1541.73 

  SV-21-MR-18  /2100008700760 Bustean gater   Fag                 Rarituri          11.10    295.00            3287.10    12.00   273.93      0.90    14.00     164.36 

  SV-21-MR-19  /2100008700180 Bustean gater   Fag                 Igiena            11.00    305.00            3355.00    11.00   305.00      0.00     0.00     167.75 

  SV-21-MR-2   /2100008701230 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I    161.96    360.00           58551.44   179.52   326.16     17.56    14.00    2927.57 

  SV-21-MR-20  /2100008700520 Bustean gater   Fag                 Accidentale I     15.41    305.00            4708.31    16.00   294.27      0.59    14.00     235.42 

  SV-21-MR-21  /2100008700590 Bustean gater   Fag                 Rarituri           3.72    295.00            1101.32     4.00   275.33      0.28    14.00      55.07 
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  SV-21-MR-22  /2100008700560 Bustean gater   Fag                 Accidentale I     12.25    305.00            3746.75    13.00   288.21      0.75    14.00     187.34 

  SV-21-MR-24  /2100008700181 Bustean gater   Paltin de munte     Principale         5.00    242.00            1210.00     5.00   242.00      0.00     0.00      60.50 

  SV-21-MR-25  /2100008700760 Bustean gater   Paltin de munte     Rarituri           1.85    202.00             375.80     2.00   187.90      0.15    14.00      18.79 

  SV-21-MR-29  /2100008700240 Bustean gater   Frasin comun        Igiena             1.00    260.00             260.00     1.00   260.00      0.00     0.00      13.00 

  SV-21-MR-3   /2100008700760 Bustean gater   Mo+Br               Rarituri          27.49    340.00            9395.74    31.00   303.09      3.51    14.00     469.79 

  SV-21-MR-4   /2100008700180 Bustean gater   Mo+Br               Igiena           116.63    360.00           42159.98   129.00   326.82     12.37    14.00    2108.00 

  SV-21-MR-5   /2100008700570 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     36.29    355.00           12934.89    40.00   323.37      3.71    14.00     646.74 

  SV-21-MR-6   /2100008700110 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     78.06    360.00           28212.76    86.00   328.06      7.94    14.00    1410.64 

  SV-21-MR-7   /2100008700590 Bustean gater   Mo+Br               Rarituri          17.91    340.00            6118.66    20.00   305.93      2.09    14.00     305.93 

  SV-21-MR-8   /2100008700560 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     82.11    360.00           29684.06    91.00   326.20      8.89    14.00    1484.20 

  SV-21-MR-9   /2100008700530 Bustean gater   Molid               Igiena             8.06    360.00            2914.76     9.00   323.86      0.94    14.00     145.74 

  SV-21-MR-23  /2100008700011 Bustean gater   Paltin de munte     Igiena             2.00    230.00             460.00     2.00   230.00      0.00     0.00      23.00 

  SV-21-MR-26  /2100008700191 Bustean gater   Paltin de munte     Principale         3.00    262.00             786.00     3.00   262.00      0.00     0.00      39.30 

  SV-21-MR-27  /2100008700031 Bustean gater   Paltin de munte     Igiena             1.60    229.00             372.00     2.00   186.00      0.40    14.00      18.60 

  SV-21-MR-28  /2100008700021 Bustean gater   Frasin comun        Accidentale I      1.00    270.00             270.00     1.00   270.00      0.00     0.00      13.50 

  SV-21-MR-30  /2100008700011 L.rot.cel.      Brad                Igiena             5.22    175.00             921.06     5.76   159.91      0.54    14.00      46.05 

  SV-21-MR-31  /2100008700011 L.rot.cel.      Molid               Igiena             0.94    175.00             165.34     1.00   165.34      0.06    14.00       8.27 

  SV-21-MR-32  /2100008700071 L.rot.construc. Brad                Igiena            18.00    180.00            3267.44    19.96   163.70      1.96    14.00     163.37 

  SV-21-MR-33  /2100008700031 L.rot.construc. Molid               Igiena            54.62    180.00            9918.54    60.83   163.05      6.21    14.00     495.93 

  SV-21-MR-34  /1653678       Lemn de foc     Mo+Br               Accidentale I    150.00    119.00           17850.00   150.00   119.00      0.00     0.00     892.50 

  SV-21-MR-35  /2100008700131 Lemn de foc     Mo+Br               Rarituri          21.19    119.00            2521.61    21.19   119.00      0.00     0.00     126.08 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Marginea                                                            1162.95                    350346.00  1255.26              92.31            17517.30 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 

 OS Falcau           � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

 

  SV-21-FA-15  /2100012900050 L.rot.construc. Mo+Br               Principale        38.00    220.00            8416.00    42.00   200.38      4.00    14.00     420.80 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Falcau                                                                38.00                      8416.00    42.00               4.00              420.80 

  ==================================================================================================================================================================== 
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 OS Brodina          � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-BD-17  /2100028800079 Bustean gater   Molid               Rarituri          35.00    330.00           11620.00    40.00   290.50      5.00    14.00     581.00 

  SV-21-BD-18  /2100028801060 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     11.65    350.00            4095.56    12.94   316.50      1.29    14.00     204.78 

  SV-21-BD-19  /2100028800002 Lemn de foc     Mo+Br               Principale        74.00    105.00            7770.00    74.00   105.00      0.00     0.00     388.50 

  SV-21-BD-8   /              Bustean gater   Paltin de munte     Accidentale I      1.00    220.00             220.00     1.00   220.00      0.00     0.00      11.00 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Brodina                                                              121.65                     23705.56   127.94               6.29             1185.28 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Malini           � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-MA-27  /2100029300480 Lemn de foc     Mo+Br               Principale        75.00    105.00            7875.00    75.00   105.00      0.00     0.00     393.75 

  SV-21-MA-28  /2000029300261 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I    118.00    410.00           48548.00   130.00   373.45     12.00    14.00    2427.40 

  SV-21-MA-29  /2000029300261 Bustean gater   Fag                 Accidentale I      8.00    275.00            2200.00     8.00   275.00      0.00     0.00     110.00 

  SV-21-MA-30  /2000029300261 Lemn de foc     Mo+Br               Accidentale I     40.00    105.00            4200.00    40.00   105.00      0.00     0.00     210.00 

  SV-21-MA-31  /2100029300390 Bustean gater   Mo+Br               Igiena            43.00    410.00           17686.00    47.00   376.30      4.00    14.00     884.30 

  SV-21-MA-32  /2100029300690 Bustean gater   Mo+Br               Rarituri          24.00    370.00            8908.00    26.00   342.62      2.00    14.00     445.40 

  SV-21-MA-33  /2100029300690 Bustean gater   Fag                 Rarituri           4.00    275.00            1100.00     4.00   275.00      0.00     0.00      55.00 

  SV-21-MA-34  /2100029300500 Bustean gater   Fag                 Principale        10.00    320.00            3200.00    10.00   320.00      0.00     0.00     160.00 

  SV-21-MA-35  /2100029300900 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     64.00    410.00           26324.00    70.00   376.06      6.00    14.00    1316.20 

  SV-21-MA-36  /2100029300910 Bustean gater   Mo+Br               Igiena            65.00    410.00           26734.00    71.00   376.54      6.00    14.00    1336.70 

  SV-21-MA-37  /2100029300850 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale II    12.00    370.00            4454.00    13.00   342.62      1.00    14.00     222.70 

  SV-21-MA-38  /2100029300890 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I    136.00    410.00           55956.00   150.00   373.04     14.00    14.00    2797.80 

  SV-21-MA-39  /2100029301000 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I    147.00    410.00           60480.00   162.00   373.33     15.00    14.00    3024.00 

  SV-21-MA-40  /2100029301000 Lemn de foc     Mo+Br               Accidentale I     40.00    105.00            4200.00    40.00   105.00      0.00     0.00     210.00 

  SV-21-MA-41  /2100029300970 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     91.00    410.00           37436.00   100.00   374.36      9.00    14.00    1871.80 

  SV-21-MA-42  /2100029301030 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale II    90.00    370.00           33440.00   100.00   334.40     10.00    14.00    1672.00 

  SV-21-MA-43  /2100029300960 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     91.00    410.00           37436.00   100.00   374.36      9.00    14.00    1871.80 

  SV-21-MA-44  /2100029300920 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     50.00    410.00           20570.00    55.00   374.00      5.00    14.00    1028.50 

  SV-21-MA-45  /2100029300980 Bustean gater   Mo+Br               Igiena           147.00    410.00           60480.00   162.00   373.33     15.00    14.00    3024.00 
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  SV-21-MA-46  /2100029300980 Bustean gater   Fag                 Igiena             2.30    275.00             632.50     2.30   275.00      0.00     0.00      31.63 

  SV-21-MA-47  /2100029300980 Bustean gater   Paltin de munte     Igiena             0.40    250.00             100.00     0.40   250.00      0.00     0.00       5.00 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Malini                                                              1257.70                    461959.50  1365.70             108.00            23097.98 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Rasca            � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-RS-10  /2100028700940 Bustean gater   Molid               Rarituri          82.00    335.00           27582.00    90.00   306.47      8.00    14.00    1379.10 

  SV-21-RS-11  /2100028700940 Lemn c.r.       Molid               Rarituri          41.00    200.00            8256.00    45.00   183.47      4.00    14.00     412.80 

  SV-21-RS-12  /2100028700940 Lemn de foc     Molid               Rarituri          40.00    110.00            4400.00    40.00   110.00      0.00     0.00     220.00 

  SV-21-RS-13  /2100028700840 Bustean gater   Mo+Br               Rarituri          11.00    335.00            3699.00    12.00   308.25      1.00    14.00     184.95 

  SV-21-RS-14  /2100028700840 Bustean gater   Mesteacan           Rarituri           3.00    225.00             675.00     3.00   225.00      0.00     0.00      33.75 

  SV-21-RS-15  /2100028700950 Bustean gater   Mo+Br               Principale       250.00    395.00           99058.00   272.00   364.18     22.00    14.00    4952.90 

  SV-21-RS-16  /2100028700950 Bustean gater   Larice              Principale         7.00    395.00            2779.00     8.00   347.38      1.00    14.00     138.95 

  SV-21-RS-17  /2100028700950 Bustean gater   Paltin de munte     Principale         5.00    245.00            1225.00     5.00   245.00      0.00     0.00      61.25 

  SV-21-RS-18  /2100028700190 Bustean gater   Fag                 Igiena            17.00    295.00            5015.00    17.00   295.00      0.00     0.00     250.75 

  SV-21-RS-19  /2100028700150 Bustean gater   Fag                 Igiena            40.00    295.00           11828.00    42.00   281.62      2.00    14.00     591.40 

  SV-21-RS-20  /2100028700101 Lemn de foc     Mo+Br               Principale        50.00    110.00            5500.00    50.00   110.00      0.00     0.00     275.00 

  SV-21-RS-21  /2100028700780 Bustean gater   Molid               Accidentale I     46.00    370.00           17076.00    50.00   341.52      4.00    14.00     853.80 

  SV-21-RS-9   /2100028700820 Bustean gater   Molid               Rarituri          45.30    335.00           15255.30    51.00   299.12      5.70    14.00     762.77 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Rasca                                                                637.30                    202348.30   685.00              47.70            10117.42 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Falticeni        � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-FL-16  /2100028900400 Bustean gater   Mo+Br               Accidentale I     41.80    440.00           18455.00    46.30   398.60      4.50    14.00     922.75 

  SV-21-FL-17  /2100028900030 Bustean gater   Frasin comun        Principale       107.90    330.00           35916.40   130.00   276.28     22.10    14.00    1795.82 

  SV-21-FL-18  /2100028900030 Bustean gater   Stejar pedunc.      Principale         2.00    575.00            1150.00     2.00   575.00      0.00     0.00      57.50 
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  SV-21-FL-19  /2100028900030 Bustean gater   Cires pasaresc      Principale        15.20    280.00            4284.00    17.20   249.07      2.00    14.00     214.20 

  SV-21-FL-20  /2100028900030 Bustean gater   Paltin de munte     Principale         2.88    280.00             810.88     3.20   253.40      0.32    14.00      40.54 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Falticeni                                                            169.78                     60616.28   198.70              28.92             3030.81 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 

 OS Dolhasca         � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-DO-3   /2100030700050 Bustean gater   Cires pasaresc      Rarituri           4.80    210.00            1008.00     4.80   210.00      0.00     0.00      50.40 

  SV-21-DO-4   /2100030700030 Bustean gater   Cires pasaresc      Rarituri           0.96    220.00             211.20     0.96   220.00      0.00     0.00      10.56 

  SV-21-DO-5   /2100030700030 Bustean gater   Carpen              Rarituri           0.95    220.00             210.54     1.06   198.62      0.11    14.00      10.53 

  SV-21-DO-6   /2100030700020 Bustean gater   Cires pasaresc      Rarituri           3.84    220.00             844.80     3.84   220.00      0.00     0.00      42.24 

  SV-21-DO-7   /2100030700140 Bustean gater   Cires pasaresc      Rarituri           6.68    220.00            1481.08     7.50   197.48      0.82    14.00      74.05 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Dolhasca                                                              17.23                      3755.62    18.16               0.93              187.78 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Patrauti         � 

   ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-PA-13  /2100010000840 Bustean gater   Fag                 Rarituri          65.60    350.00           23021.60    70.00   328.88      4.40    14.00    1151.08 

  SV-21-PA-14  /2100010000460 Bustean gater   Fag                 Principale        31.92    360.00           11517.52    33.80   340.76      1.88    14.00     575.88 

  SV-21-PA-15  /2100010000300 Bustean gater   Fag                 Rarituri           1.90    340.00             647.40     2.00   323.70      0.10    14.00      32.37 

  SV-21-PA-16  /2100010000890 Bustean gater   Fag                 Igiena            17.96    350.00            6300.98    19.03   331.11      1.07    14.00     315.05 

  SV-21-PA-17  /2100010000890 Bustean gater   Stejar pedunc.      Igiena             1.67    510.00             857.30     2.07   414.15      0.40    14.00      42.87 

  SV-21-PA-18  /2100010000380 Bustean gater   Carpen              Rarituri           0.96    220.00             213.16     1.10   193.78      0.14    14.00      10.66 

  SV-21-PA-19  /2100010000440 Bustean gater   Carpen              Rarituri           1.90    255.00             488.00     2.15   226.98      0.25    14.00      24.40 

  SV-21-PA-20  /2100010000840 Bustean gater   Carpen              Rarituri           3.00    255.00             767.80     3.20   239.94      0.20    14.00      38.39 

  SV-21-PA-21  /2100010000350 Bustean gater   Carpen              Rarituri           3.80    255.00             973.20     4.10   237.37      0.30    14.00      48.66 

  SV-21-PA-22  /2100010000460 Bustean gater   Carpen              Principale        26.37    265.00            7022.07    28.80   243.82      2.43    14.00     351.10 
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  SV-21-PA-23  /2100010000890 Bustean gater   Carpen              Igiena             1.41    255.00             361.37     1.54   234.66      0.13    14.00      18.07 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Patrauti                                                             156.49                     52170.40   167.79              11.30             2608.53 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

 OS Adincata         � 

  ==================================================================================================================================================================== 

                                                                                 Volum     Pret              Valoare    Volum     Pret     Volum   Pret    Garantia 

        Lot /      Sumal       Sortiment            Specia         Nat.Produs     NET     pornire             total†     BRUT    pornire   coaja  pornire     de 

                                                                                l.lucru   l.lucru                                 V.brut           coaja  contractare 

                                                                                  MC      lei/mc               LEI        MC      lei/mc    MC     lei/mc     LEI  

  ==================================================================================================================================================================== 

  SV-21-AD-1   /2100025200100 Bustean gater   Fag                 Principale        94.90    350.00           33286.40   100.00   332.86      5.10    14.00    1664.32 

  SV-21-AD-2   /2100025200110 Bustean gater   Fag                 Principale        66.36    350.00           23276.96    70.00   332.53      3.64    14.00    1163.85 

  ==================================================================================================================================================================== 

  Total OS OS Adincata                                                             161.26                     56563.36   170.00               8.74             2828.17 

  ==================================================================================================================================================================== 

 

 

  ==================================================================================================================================================================== 

           TOTAL GENERAL:                                                         9637.69                   3270132.29 10467.57             829.87           163506.71 

  ==================================================================================================================================================================== 

    12/07/2021 

                      Comisia de licitatie: 
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Anexa nr. 7 la Caietul de sarcini cadru 

pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

 

Formularele necesare pentru înscrierea la licitație 

 

 

 

ATENTIE !!! 

Transmiterea documentelor pentru participare la licitatie se face DOAR  prin poşta electronică, format pdf, 

semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat,  până la data 19.07.2021 ora  16
00

,  o 

cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii sale electronice (adresa de e-mail validă a 

operatorului) 

 

 

 

 



1 

Formular 2 

   
 

   

    Nr. înregistrare operator economic/grup de operatori economici   

   ____________________ 

 

   

 

 

CERERE 

de înscriere la licitaţie 

 

 

 

    Operatorul economic/grupul de operatori __________________________________, cu sediul în 

_______________, judeţul ___________,  str___________,nr._____, bl.____et. ___, sc. _____ap. 

______, cod poştal_______, telefon fix _______________, mobil _______________ fax 

_______________, email. _______________, cont virament _______________, deschis la 

_______________- sucursala _______________, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. 

_______________, cod unic de înregistrare _______________, reprezentat legal prin _______________, 

în calitate de _______________,  solicit înscrierea la licitaţia organizată de Direcţia Silvică Suceava în 

data de _______________, pentru achiziţie lemn fasonat 
    

 Împuternicesc să ne reprezinte în relaţiile cu pe dl/dna ____________________________, legitimat(ă) 

cu ______________________________   

 

 

Identitatea electronica (adresa de e-mail)_______________________ 

 
Direcţia Silvică Suceava, procesează şi prelucrează date şi informaţii, inclusive de natura datelor cu caracter personal, cărora le 

sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu character personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor), datele fiind furnizate şi prelucrate în condiţiile legii. 

Completarea datelor de către semnatar pe acest formular constituie consimţămntul explicit pentru prelucrarea în continuare 

aceste date. 

 

 

 

 

 

                    Data:                     Semnătura și ștampilă: 

_________________________                                          ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, 
contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile 

publice. 
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Formular 3   
Operator economic/grupul de operatori economici   

___________________________________ 

   

DECLARAŢIE 
pentru înscrierea la licitaţia publică de lemn fasonat din data de _____________ 

 

   

    Subsemnatul,_______________________________, CNP _____________________, cu domiciliul în 

________________________________, reprezentant legal al operatorului economic/grupului de 

operatori economici _______________________________, având CUI _______________, declar pe 

propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la preselecţia din data de 

_______________pentru licitaţia publică de vânzare lemn fasonat organizată de DIRECTIA SILVICĂ 

SUCEAVA, operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate 

publică şi îmi asum şi semnez următoarele declaraţii:   

   1. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5
1
) lit. a) din Regulamentul 

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

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare   

    Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint nu are datorii restante 

faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului - Regia Naţională a Pădurilor - 

Romsilva, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea" şi Regia Autonomă 

Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - sau faţă de proprietarul/administratorul fondului 

forestier proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, după caz.   

   2. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5
1
) lit. b) din Regulamentul 

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

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare   

    Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint:   

    □ nu este membru al niciunui grup de operatori economici;   

    □ este membru în grupul de operatori economici având codul fiscal:-

______________________________________ 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare)   

   3. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5
1
) lit. d) din Regulamentul 

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

Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare*   

   * Se indică denumirea entităţii. 

   

   a) Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint are anexa la 

certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere completată la zi.   

   b) Declar că operatorul economic pe care îl reprezint are adjudecat/contractat în prestări 

servicii/contractat direct un volum de masă lemnoasă de _____________mc, dar care până în prezent nu a 

fost trecut în anexa la certificatul de atestare pentru lucrări de exploatări forestiere, după cum urmează:   

   b1) la unitatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva/baza experimentală/ocolul silvic de stat înfiinţat 

de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" ________volumul de 

__________ mc;   

   b2) la ocolul silvic de regim/persoana fizică/persoana juridică _______________, volumul de 

_______________mc.   

   4. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5
1
) lit. e) şi art. 8 alin. (2) 

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

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare**   

   ** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat. 

   

    Declar că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl reprezint, în anul 

_______________, a achiziţionat/procesat următoarele volume: 

act:1766407%200
act:1766407%200
act:1766407%200
act:1766407%200
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Nr. 

crt. 
Specia Sortimentul din SUMAL 

Volum achiziţionat 

- mc - 

Volum procesat 

- mc - 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

   5. Declaraţie privitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (5
1
) lit. c) şi art. 7 alin. (1) 

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

Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare**   

   ** Se completează de către solicitanţii înscrişi la licitaţiile pentru material lemnos fasonat. 

   

    Declar pe propria răspundere că operatorul economic/grupul de operatori economici pe care îl 

reprezint, la data prezentei declaraţii, are următoarea situaţie privind achiziţia şi prelucrarea lemnului 

rotund fasonat la drum auto din produse principale şi accidentale I provenite din fond forestier proprietate 

publică:   

   a) capacitatea proprie de procesare este de . . . . . . . . . . mc/an;   

   b) volumul achiziţionat până la data emiterii declaraţiei este de . . . . . . . . . . mc;   

   c) volumul procesat până la data emiterii declaraţiei este de . . . . . . . . . . mc;   

   d) procentul de prelucrare [volumul de la lit. c)/volumul de la lit. b) x100] . . . . . . . . . . %.   

 

 

 

                    Data:                     Semnătura și ștampilă: 

_________________________                                          ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri, 

contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile 

publice. 

 

 

 

 

act:1766407%200
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OPIS DOCUMENTE NECESARE : 

 

1. CERERE DE ÎNSCRIERE, la care va anexa documentaţia formată din următoarele documente, în 

original sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură , de către 

reprezentantul operatorului economic: :   

   a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după 

caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; acest document se 

prezintă în copie conformă cu originalul;   

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

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

despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice 

înainte de data preselecţiei;   

   c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic,  

   d) certificatul de atestare privind capacitatea de industrializare a lemnului pentru producătorii din 

industria mobilei, potrivit prevederilor art. 58 din Regulament, acest document se prezintă în copie 

conformă cu originalul; 

   e) cazierul tehnic de exploatare doar pentru operatorii economici care sunt atestați în activitatea de 

exploatare forestieră, completat la zi; 

 

ATENȚIE!!! 

Completarea cererii (Formularul nr. 2 ) și a declarației (Formularul nr. 3 ) și 

semnarea acestora se fac de către reprezentantul legal al operatorului 

economic/grupului de operatori economici (persoana fizică învestită cu atribuţii de 

administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume 

este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică). 

 

Certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor prevăzute la lit. 

a)pana la e) de mai sus se fac de către reprezentantul operatorului economic/grupului 

de operatori economici – așa cum este definit la art.4 lit. w. 
 

 

 

ATENTIE !!! 

Transmiterea documentelor pentru participare la licitatie se face DOAR  

prin poşta electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică 

calificată sau sigiliu electronic calificat,  până la data 19.07.2021 ora  16
00

,  o 

cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii sale 

electronice (adresa de e-mail validă a operatorului) 

   



1 

 

 

 

Anexa nr. 9 la Caietul de sarcini pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate de către unitățile 

Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva 

 

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA __________________________ 

DIRECŢIA SILVICĂ ______________                                                       (CUMPĂRĂTOR) 

Nr. _______/______________ Nr. _______/___________ 

 

CONTRACT  DE  VÂNZARE – CUMPĂRARE 
 lemn fasonat 

 

CAP I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1. REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA prin  DIRECŢIA SILVICĂ 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA prin  DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu 

sediul în Suceava B-dul 1 Mai Nr. 6, judeţul Suceava, Cod IBAN nr. RO41 BRDE 340S V102 8710 

3400 deschis la B.R.D. Suceava, înregistrată la Registrul Comerţului nr. J33/1109/1991, Cod Fiscal 

RO 1590120, reprezentată prin ing. Sorin Ciobanu - director şi ec. Mihai Cotos – director economic în 

calitate de VÂNZĂTOR  al lemnului şi 

2. ________________________________________ cu sediul în ______________________ 

str. ________________________ nr. ________judeţul _________________ telefon 

_________________ cont virament nr. _____________________________________ deschis la 

_________________________ înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ___________________ 

Cod Fiscal _____________________ reprezentată prin ______________________________________ 

tel. reprezentant: _________________ în calitate de CUMPĂRĂTOR al lemnului fasonat. 

 

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

  

Art. 1.  Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea - cumpărarea  lemnului fasonat LA 

DRUM AUTO / DEPOZIT aferente lotului/loturilor/piesei/pieselor nr. 

___________________________________ de la Ocolul Silvic ____________________________, cu un 

volum brut de  ____________ m
3
 (volum net lemn de lucru _____ m

3
, volum coajă _____m

3
), volum 

adjudecat/adjudecată/adjudecate de cumpărător conform Procesului verbal de licitaţie înregistrat la 

vânzător sub nr. _________ / ___________. 

Volumul de  lemn fasonat este depozitat în/la platforma primară/depozitul/drumul auto 

_______________________________ şi provine din partida (partizile)    

______________________________________________________________________ . 

 Prin semnarea contractului cumpărătorul și-a însușit cantitativ și calitativ lemnul fasonat 

adjudecat, orice obiecțiuni ulterioare nefiind valabile. 

 Art. 2.  Garanția de contractare în cuantum de 5% din prețul de pornire la licitație constituită 

conform prevederilor Regulamentului de vânzare aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, rămâne la dispoziția vânzătorului și se restituie la momentul 

stingerii tuturor obligațiilor contractuale pentru respectivul/respectiva/respectivele lot/piesă/loturi/piese. 

Anterior emiterii pretenţiei asupra garanției de contractare vânzătorul are obligaţia de a notifica 
pretenţia cumpărătorului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate. 

Art. 3. Vânzătorul va emite înainte de livrarea lemnului fasonat, factura pentru cantitatea 

eşalonată, iar livrarea lemnului fasonat se va face numai după ce cumpărătorul plăteşte contravaloarea 
acestuia.  
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Art. 4. Vânzătorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de contractare, oricând pe 

parcursul derulării contractului, în cazul în care cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin 
contract. În cazul în care cumpărătorul nu achită factura emisă de vânzător la termenul scadent, 

vânzătorul poate emite pretenții asupra garanției de contractare, în limita sumelor neachitate. Anterior 
emiterii pretenţiei asupra garanţiei de contractare, vânzătorul are obligaţia de a notifica pe cumpărător, 

precizând obligaţiile băneşti care nu au fost onorate.  
Art. 5. Dacă pe parcursul derulării contractului se folosesc sume din garanţia de contractare, în 

condiţiile prezentului contract, cumpărătorul este obligat să reconstituie garanţia de contractare la nivelul 
iniţial, în termen de 5 zile calendaristice.  

Art. 6. În cazul în care se încheie acte adiţionale la contract, prin care se prelungeşte durata 

acestuia, în condiţiile prevederilor legale, garanţia de contractare se restituie la momentul stingerii tuturor 
obligațiilor contractuale. 
 

 CAP. III.. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITĂŢI DE PLATĂ  
 Art. 7. Valoarea totală a  lemnului fasonat care face obiectul prezentului contract este de 

_______________ lei, fără TVA, defalcată pe loturi/piese şi plătibilă vânzătorului de către cumpărător 

conform graficului  de eșalonare specificat în Anexa nr. 1.  

 În termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data încheierii contractului, cumpărătorul va plăti 

şi ridica întregul volum adjudecat care face obiectul prezentului contract conform art.1.  

Termenul de eşalonare va fi mai mic de 30 de zile lucrătoare pentru  loturile de lemn 

fasonat provenite din partizile la care expiră perioada de 120 de zile de la reprimire (potrivit HG 

497/2020), în care apv-ul constituie provenienţă legală. 

Plata valorii lemnului fasonat adjudecat se va face de către cumpărător înainte de ridicarea 

acestuia în tranşe convenite de comun acord între părţi, defalcate astfel încât să nu se depăşească termenul 

specificat anterior. Plata se consideră efectuată în momentul confirmării achitării valorii de facturare de 

către banca vânzătorului. 
Plățile se efectuează prin numerar, ordin de plată sau prin orice alt instrument de plată prevăzut de 

legislația în vigoare. Prin plată efectuată se înțelege că banii sunt încasați de către vânzător. 

 

 CAP. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 

 A. Obligaţiile vânzătorului 
 Art. 8. Să pună la dispoziţia cumpărătorului volumul de  lemn fasonat la drum auto/depozit ce 

face obiectul prezentului contract, sortimentul/sortimentele ________________________________, 

conform Procesului verbal de licitaţie înregistrat la vânzător sub nr. _________ / ___________, la 

termenele de ridicare şi în volumele prevăzute în Anexa nr. 1. 

 Art. 9. Să efectueze împreună cu cumpărătorul măsurarea lemnului fasonat la locul de încărcare, 

cu ocazia încărcării în mijlocul de transport. 

Art. 10. Să emită factura, documentele de însoţire a lemnului fasonat livrat,  conform legislaţiei în 

vigoare. 
 

 B. Obligaţiile cumpărătorului 

 

 Art. 11. Să achite integral şi înainte de ridicare, contravaloarea lemnului fasonat ce face obiectul 

contractului, conform graficului  de eșalonare specificat în Anexa nr. 1.  

 Art. 12. Să asigure ritmicitatea mijloacelor de transport pentru a ridica lemnul fasonat conform 

graficului  de eșalonare specificat în Anexa nr. 1. 
 

 Art. 13. Să asigure reprezentant, având asupra sa delegaţie, pentru a participa la măsurarea 

lemnului fasonat, cu ocazia încărcării acestuia în mijloacele de transport. Încărcarea și livrarea lemnului 

fasonat contractat se va realiza neselectiv. Preluarea în aplicaţia mobilă SUMAL 2.0 a avizului de însoţire 

de către reprezentant   este considerată recepţie definitivă,  din acel moment vânzătorul fiind exonerat de 

orice răspundere cu privire la lemnul fasonat încărcat în mijlocul de transport. După efectuarea recepţiei 

la încărcarea şi preluarea documentelor de însoțire a lemnului fasonat  proprietatea lemnului fasonat se 

transferă cumpărătorului. 



 

3 

 

 Art. 14. Cumpărătorul se obligă să respecte condițiile impuse de vânzător cu privire la utilizarea 

drumurilor auto forestiere, să folosească la transportul  lemnului fasonat numai mijloace de transport care 

se încadrează în parametrii tehnici proiectați ai drumului forestier utilizat, să suporte contravaloarea 

lucrărilor de reparații a drumurilor forestiere și a lucrărilor de artă ale acestora în cazul deprecierilor 

provocate printr-o exploatare necorespunzătoare în procesul de transport a lemnului fasonat aferent 

prezentului contract, în baza constatărilor și evaluărilor efectuate de vânzător.  

 Art. 15. În cazul în care pentru transportul lemnului este necesar să se tranziteze terenurile 

aparținând altor deținători, cumpărătorul are obligația plății servituții de trecere sau a despăgubirilor 

stabilite prin înțelegere cu proprietarii respectivi. 

 

 CAP. V. PENALITĂȚI ȘI DAUNE - INTERESE 

 

 Art. 16. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi/sau daune interese, conform 

prevederilor contractului. Penalitățile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare 

celei pentru care se calculează, dar nu mai târziu de data încetării contractului. Partea în culpă este de 

drept în întârziere, fără vreo notificare prealabilă. 
 

A. În sarcina vânzătorului 
 

 Art. 17. Dacă vânzătorul nu pune la dispoziţia cumpărătorului cantitatea de  lemn fasonat  

conform graficului de eșalonare specificat în Anexa nr. 1 până la termenul maxim de ridicare, 

cumpărătorul este în drept să solicite, iar vânzătorul obligat să plătească, începând cu prima zi lucrătoare, 

de după termenul maxim de ridicare, penalităţi contractuale de 0,03% calculate la valoarea volumului de 

lemn fasonat eșalonat, achitat de către cumpărător şi nepus la dispoziţia acestuia. 
 

B. În sarcina cumpărătorului 

 

Art. 18. În cazul în care cumpărătorul, din vina sa, nu plătește sau nu ridică  lemnul fasonat 

conform graficului  de eșalonare specificat în Anexa nr. 1, vânzătorul este în drept să solicite şi 

cumpărătorul obligat să plătească, începând cu prima  zi lucrătoare de la expirarea termenului de 

plată/ridicare a volumului eșalonat, pentru fiecare zi de întârziere, penalităţi contractuale de 0,03%  din 

valoarea volumului de  lemn fasonat neplătit/neridicat conform eșalonării. Penalităţile se vor factura 

lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru care se calculează. Derularea 

contractului poate fi reluată numai după achitarea penalităților. 

 

Art. 19. În cazul în care prezentul contract se reziliază din culpa cumpărătorului sau în alte 

condiții decât forța majoră/calamitățile naturale, cumpărătorul nu va mai fi admis pentru a participa la 

licitațiile/negocierile organizate de organizator în condițiile Regulamentului de valorificare a masei 

lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.  715/2017 cu modificările și completările ulterioare. Prin 

organizator se înțelege orice unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în conformitate cu Art. 1, 

lit. m) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.  

715/2017, cu modificările și completările ulterioare, iar organizatorul are dreptul la daune interese dacă i 

se cuvin. 
 

CAP. VI. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

 

Art. 20.  Neînţelegerile dintre părţi în legătură cu executarea contractului se vor rezolva pe cale 

amiabilă, în caz contrar se vor soluţiona de instanţa judecătorească competentă de la sediul Direcţiei 

Silvice Suceava. 

 

 CAP. VII. VALABILITATEA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
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 Art. 21. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la vânzător (ulterior semnării de 

către părți) și încetează, de drept, la data de ____________, perioadă în care cumpărătorul va plăti și 

ridica întregul volum adjudecat care face obiectul prezentului contract, conform graficului specificat în 

Anexa nr. 1,  respectiv în actele adiţionale încheiate în acest sens cu respectarea prevederilor legale. 

Prezentul contract poate fi prelungit, cu acordul părților, prin act adițional încheiat anterior 

încetării valabilității acestuia, conform prevederilor legale. Prelungirea contractului nu se poate realiza 

dacă acest lucru conduce la deprecierea lemnului fasonat. 

 Art. 22. În situația în care cumpărătorul renunță unilateral la derularea contractului, sau refuză 

preluarea lemnului fasonat contractat (prin comunicare scrisă adresată vânzătorului), contractul se 

reziliază, cu pierderea garanției de  contractare, cumpărătorul nu va mai fi admis pentru a participa la 

licitațiile/negocierile organizate de organizator în condițiile Regulamentulului de valorificare a masei 

lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.  715/2017 cu modificările și completările ulterioare. Prin 

organizator se înțelege orice unitate a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în conformitate cu Art. 1, 

lit. m) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 715/2017 

cu modificările și completările ulterioare iar organizatorul are dreptul la daune interese dacă i se cuvin. 

Art. 23. În cazul în care cumpărătorul nu achită întreaga cantitate de  lemn fasonat contractată, în 

prima zi lucrătoare după 15 zile calendaristice de la ultimul termen de plată înscris în graficul de 

eşalonare specificat în Anexa nr. 1, vânzătorul este în drept să rezilieze unilateral prezentul contract. În 

acest caz cumpărătorul pierde garanţia de  contractare, iar vânzătorul devine proprietar cu drepturi depline 

asupra  lemnului fasonat. Vânzătorul va notifica cumpărătorul cu cel puțin 15 zile înainte de rezilierea 

contractului. 

Art. 24. În cazul în care cumpărătorul nu achită sau nu ridică lemnul fasonat conform eșalonării, 

în prima zi lucrătoare după 15 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru tranșa respectivă, 

vânzătorul este în drept să rezilieze unilateral prezentul contract. În acest caz cumpărătorul pierde garanţia 

de  contractare, iar vânzătorul devine proprietar cu drepturi depline asupra  lemnului fasonat. Vânzătorul 

va notifica cumpărătorul la expirarea termenului de livrare. După recuperarea eventualelor 

prejudicii/penalități suferite de vânzător, contravaloarea masei lemnoase neridicate se va restitui 

cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat referitor la cuantumul prejudiciilor/penalităților reținute în 

sarcina sa. Anexat notificării se va comunica nota de constatare a acestora. 

Art. 25. Dacă suma reprezentând garanția de contractare nu acoperă eventuale daune determinate 

de neplata facturilor în termen, neridicarea masei lemnoase în termen sau alte daune provocate 

vânzătorului, cumpărătorul este obligat să plătească aceste daune în cuantumul dovedit. 

Art. 26. În cazul în care cumpărătorul achită integral contravaloarea  lemnului fasonat, dar nu îl 

ridică,  în prima zi lucrătoare după 15 de zile calendaristice de la ultimul termen de ridicare înscris în 

graficul de eşalonare specificat în Anexa nr. 1, vânzătorul este în drept să rezilieze unilateral prezentul 

contract iar vânzătorul devine proprietar cu drepturi depline asupra  lemnului fasonat. În acest caz 

cumpărătorul pierde garanţia de  contractare. Vânzătorul va notifica cumpărătorul la expirarea termenului 

de livrare. După recuperarea eventualelor prejudicii/penalități suferite de vânzător, contravaloarea masei 

lemnoase neridicate se va restitui cumpărătorului. Cumpărătorul va fi notificat referitor la cuantumul 

prejudiciilor/penalităților reținute în sarcina sa. Anexat notificării se va comunica nota de constatare a 

acestora. 
 

CAP.VIII. ALTE CLAUZE 

 

Art. 27. În cazul unor fenomene naturale deosebite care pot constitui situaţii de forţă majoră 

potrivit legii şi determină neridicarea lemnului fasonat, se poate acorda prelungirea termenului din 

eșalonare pe perioade egale cu timpul necesar înlăturării efectelor negative produse de aceste fenomene, 

pe baza proceselor verbale de constatare şi respectiv de încetare a acţiunii forţei majore, întocmite 

conform prevederilor legale. În baza acestora cele două părţi vor încheia acte adiţionale la prezentul 

contract. 

Prin forţă majoră se înţeleg evenimentele exterioare, imprevizibile şi de neînlăturat, care apar după 

încheierea contractului, împiedicând sau întârziind total sau parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale 

(ploi, căderi abundente de precipitaţii, zăpadă, greve sau alte conflicte de muncă, incendii, alunecări de 

teren, etc) . 
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Art. 28. Cesionarea prezentului contract de vânzare-cumpărare a masei lemnului fasonat se 

poate/nu se poate face, conform prevederilor caietului de sarcini al licitației/negocierii la care a fost 

adjudecată masa lemnoasă și a celorlalte prevederi legale privind cesiunea, în condiţiile Regulamentului 

în vigoare. 

 

 CAP. VIII. PREVEDERI  FINALE 

 

 Art. 29.  Lemnul fasonat provine din suprafeţele de fond forestier proprietate publică a statului 

administrat de Direcţia Silvică Suceava și este/nu este certificat „FSC
®
 100%”. 

 

Art. 30. De derularea corespunzătoare a prezentului contract din partea vânzătorului răspunde 

şeful Ocolului Silvic _____________________ ing.________________________, contabilul şef ec. 

_____________________ şi responsabilul de producţie ing/ tehn. _________________________. 

.Art.. 31.. Prezentul contract s-a întocmi în 3 (trei) exemplare, din care unul la Direcţia Silvică 

Suceava,  unul la ocolul silvic  şi unul la cumpărător. 

 

  

            VÂNZĂTOR,                                                                      CUMPĂRĂTOR, 
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ANEXA NR. 2 
LA CONTRACTUL NR.________________ /DATA __________________ 
CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 
 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA, prin DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. SUCEAVA, Judeţul 

SUCEAVA, B-dul. 1 Mai, Nr. 6, Cod poştal 720224, telefon 0230.217.685, fax 0230.521.783, E-mail office@suceava.rosilva.ro, înmatriculată 

la Oficiul Registrului Comerţului București sub nr. J40/450/1991, având atribuit CUI RO 1590120, având cont IBAN nr. RO41 BRDE 340S 

V102 8710 3400 deschis la B.R.D. Suceava, cont RO09 RZBR 0000 0600 0048 8044 RAIFFEISEN BANK - Suceava, existând şi 

funcţionând potrivit legislaţiei Statului Român, reprezentată legal de ing. Sorin CIOBANU- cu funcţia de director şi ec. Mihai COTOS – cu 

funcţia de Director economic, în calitate de VÂNZĂTOR, 

şi 

______________________________________, cu sediul în  _______________, Judeţul__________________, Str. 

_________________________, Nr. ______, Cod poştal __________________, telefon______________, fax _________________, E-mail 

________________________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ____________________ sub nr. 

________________________, având atribuit CUI _______________________, având cont reprezentată legal de 

_____________________________________, cu funcţia de__________________, în calitate de CUMPĂRĂTOR 

 

Direcția Silvică Suceava, cu sediul în B-dul. 1 Mai, Nr.6, Loc. Suceava Jud. Suceava, prelucrează în condiții de siguranță și numai 

în scopurile specificate datele dumneavoastră personale în conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 506/2004, Legea nr. 102/2005, 

Legea nr. 129/2018, Legea nr. 190/2018) şi europeană (Regulamentul (UE) 2016/679, Directiva 2002/58/CE) în vigoare. 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană 

fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau 

indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator 

online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 

sociale, iar prin „prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 

seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau 

punerea la dispoziție în orice mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

 Tipul datelor prelucrate sunt următoarele: nume și prenume, adresă de domiciliu, număr de telefon, C.N.P., seria și numărul actului 

de identitate etc. Scopul pentru care se realizează prelucrarea de date cu caracter personal este încheierea și derularea contractului de 

vânzare-cumpărare de lemn fasonat 

 Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Direcția Silvică Suceava și vor fi dezvăluite dacă 

situația o va impune autorităților statului, iar termenul de stocare al datelor este cel necesar atingerii scopurilor sau pentru perioade 

determinate de către o obligație legală.  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul la informare şi acces la date cu caracter personal, de dreptul la 

rectificarea datelor cu caracter personal, de dreptul la restricţionarea prelucrării, precum și de dreptul la portabilitatea datelor. Totodată, aveți 

dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea acestora, cu excepția situațiilor prevăzute expres 

de lege, când prelucrarea datelor de către Direcția Silvică Suceava este obligatorie. 

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă la adresa:    B-dul. 1 Mai, Nr.6, Loc. Suceava Jud. 

Suceava, la nr. de telefon: 0748/050406, sau în format electronic la adresa: protecțiadatelorsv@gmail.com. De asemenea, vă este 

recunoscut dreptul de a vă adresa atât autorității publice centrale cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, respectiv 

Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cât și instanțelor de judecată. 

 

 

 

VÂNZĂTOR prin OS____________  CUMPĂRĂTOR 

Şef ocol, 

Ing. ___________________ 
 

 

S.C ____________________ 

( Numele și prenumele, funcția, 

semnătura  ) 
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                                                                                                                             ANEXA NR. 1 

                                                                                                                             La contractul de vânzare-cumpărare lemn fasonat 

                                                                                                                             a) nr. ________/________________ (la cumpărător); 

                                                                                                                             b) nr. ________/________________ (la vânzător). 

 

 

 

Volum 

net lemn 

lucru

Volum 

coajă lemn 

lucru

Valoare 

volum net 

lemn lucru

Valoare 

coajă lemn 

lucru

mc mc mc lei/mc lei/mc lei/mc lei lei lei

Condiții 

de livrare
Tranșa

Nr. lot, piesă/ 

Partida
Sortiment

Loc de 

livrare

Termen 

de plată

Termen de 

ridicare 
Specie

din care: din care:

Volum 

brut 

Preț de 

adjudecare 

volum brut

Valoare 

totală, 

fără TVA
Natura 

produsului

Preț de 

adjudecare 

volum net

Preț de 

adjudecare 

volum 

coajă

  

 

 

 

 

 

 

                     VÂNZĂTOR prin OS,                                            CUMPĂRĂTOR,  

 
 

 


