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ANUNŢ 

privind organizarea licitaţiei INTERMEDIARA pentru vânzarea de masă lemnoasă pe 

picior din păduri proprietate privată – aparţinând persoanelor juridice. 

- producţia anului 2019 - 

 

 

1. Organizatorul licitaţiei : Direcţia Silvică Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. 

Marton Aron, nr. 78, Jud. Harghita, nr. telefon 0266 – 313222, fax 0266- 312679. 

2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei : 18.07.2019 ora 12,00. 

3. Locul desfăşurării licitaţiei : sala de  la parterul hotelului Salvator  - visa –vis cu 

Catedrala Franciscană – Şumuleu Ciuc din Miercurea Ciuc,  Jud. Harghita. 

4. Tipul licitaţiei : licitaţie publică cu strigare. 

5. Licitaţia este organizată şi se desfăşoară conform prevederilor ” Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fond forestier proprietate publică”  aprobat prin 

Hotărârea Guvernului 715 / 2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

6. Data desfăşurării şi începerii preselecţiei : 15.07.2019   ora 12,00  . 

7. Data şi ora limită până la care poate face depunerea documentaţia pentru 

preselecţie şi înscrierea la licitaţie/ negociere: 12.07.2019  ora 14,00. 

8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru 

fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a 

Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro. 

9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie = 1378 mc. din care a) 

pe natură de produse:  

- Produse principale  =  530 mc.  

- Produse secundare  =  247 mc. 

- Produse accidentale   =  417 mc.  

- Produse de igiena  =   184 mc.   

b)  pe specii şi grupe de specii:  

- răşinoase    =  901 mc. 

- fag     =   410 mc.  

- stejari    =       1 mc. 

- diverse sp. tari   =     25 mc.  

- diverse sp. moi   =     41 mc.  

10. Masa lemnoasă  pe picior, oferită spre vânzare provine din fond forestier proprietate 

publică  u.a.t,  - NU este certificat - FSC ®  ( FSC – C 109255). 

http://......................../
http://www.rosilva.ro/
http://www.rosilva.ro/


11. Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei, se supune 

adjudecării prin negociere, conform prevederilor H.G. nr. 715/ 2017.  

12. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei 

începând cu data de 08.07.2019 

 

13. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

 Documentele de preselectare prevăzute la alin. (5) al art. 21 din HG.715/2017, cu 

modificărilor şi completărilor ulterioare, se depun la registratura Direcţiei Silvice Harghita, 

sau se pot transmite prin poştă, până la data şi ora limită, precizată în anunţ. 

 

 
Operatorul economic participant la licitație trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii ședinței de 

licitație, în contul organizatorului, Direcția Silvică HARGHITA,  RO38RZBR0000060000327472,  

Banca  Raiffeisen Banc, Miercurea Ciuc, prin instrumente bancare legale decontabile a : 

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

masă lemnoasă pe care intenționează să îl cumpere;  

b) tarifului de participare la licitație în sumă de  55   lei. ( inclusiv caietul de sarcini) 

Documentele privind dovada achitării garanției de contractare prevăzute la lit. a.  si a tarifului de 

participare, prevăzut la lit. b. ,  se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul, la 

secretariatul comisiei de licitație/ negociere, anterior începerii ședinței de licitație. 

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în termenul maxim 

de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de 

operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea 

garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia, în condiţiile 

Regulamentului de valorificare a masei lemnoase aprobat prin HG nr. 715/2017 cu modificărilor şi 

completărilor ulterioare, pentru o perioadă de 3 luni de la data limită prevăzută pentru încheierea 

contractului. 

Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii: 

a)nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa 

operatorului economic; 

b)nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului; 

c)îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

d)a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu 

acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 

- Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau 

pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate, se foloseşte pentru participarea la o licitaţie / 

negociere ulterioară. . 

14. Pentru informaţii şi date suplimentare, vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei – persoană de 

contact ing. Mihok Ioan, telefon 0266 – 313222. 

 
   

 

 

DIRECTOR,  

CĂTĂLIN MUTICĂ 
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