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C�TRE RNP ROMSILVA 

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL TEODOR �IGAN, 

STIMATE DOMN, 

ASOCIATIA FORESTIERILOR DIN ROMÄNIA - ASFOR v� supune aten�iei o serie de situa�ii 

întälnite de operatorii economici în cadrul procedurilor de licita�ie organizate de RNP Romsilva, pe care 

v� solicit�m respectuos s� le analiza�i prin prisma aplic�rii prevederilor Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate public�: 

La Directia Silvic� Hunedoara e_alonarea posta�elor nu se efectueaz� prin acordul pär�ilor, la ini�iativa 

cump�r�torului. 

In acest sens, sunt reglementate prevederile art. 1 lit. p _i art.61 pct.1 din Regulamentul de valorificare 

mas� lemnoas� din fondul forestier proprietate public�. Mai mult, aceast� obliga�ie este statuat� inclusiv 

în Caietul de sarcini aferent licitaiei. Astfel: 

Art.12 pct.6 Garan�ia de contractare în cuantum de 5% din prejul de pornire la licita�ie 

constituit� conform prevederilor Regulamentului, r�mâne la dispozi�ia vânz�torului pân� la 

predarea masei lemnoase spre exploatare, conform graficului de e_alonare a exploat�rii _i a pl��ii 

masei lemnoase contractate (Anexa nr. 2), stabilit� de comun acord cu vânz�torul. 

.Cap.V art.5.1 Contravaloarea masei lemnoase pe picior care face obiectul prezentului contract, 

se pläte_te v�nz�torului, pe postate, înainte de predarea acestora spre exploatare, în baza 

facturilor emise de vânz�tor, conform graficului de e_alonare stabilit de comun acord între 

vânz�tor _i cump�r�tor, cuprins în Anexa nr. 2. 

Cap.V art.5.3 Garan�ia de contractare în cuantum de 5% din pre�ul de pornire la licita�ie 

constituit� conform prevederilor Regulamentului de vânzare aprobat prin Hotärärea de Guvem 

nr.715/2017, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, r�mâne la dispozi�ia vânz�torului pân� la 

data procesului verbal de predare-primire a masei lemnoase spre exploatare, conform graficului 

de e_alonare a exploatäri �i a plä�ii masei lemnoase contractate (Anexa nr. 2), stabilitä de comunm 

acord cu vânz�torul. 

Esalonarea se poate face in avans la solicitarea.cump�r�torului. Acest fapt este reglementat
la Cap.V art.5.7 din Caietul de sarcini aferent licita�iei. Astfel: 
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In cazul in care cump�r�torul solicit� exploatarea masei lemnoase în devans fa�� de graficul de 

e_alonare din Anexa nr. 2, predarea spre exploatare a volumului solicitat suplimentar se poate 

face numai dup� achitarea contravalorii acestuia; lunar se vor face regulariz�ri între volumul de 

mas� lemnoas� exploatat _i cel pl�it, volumul e_alonat prin Anexa 2 fiind minimal. 

La Direc�ia Silvic� Suceava, în cazul licita�iei electronice, nu este prezentat� identitatea tuturor 

ofertan�ilor nici dup� finalizarea adjudec�ri. 

Cu toate cä prevederile art.41 pct.2 din Regulamentul de valorificare mas� lemnoas� din fondul 

forestier proprietate public� prevede Pe parcursul efectu�rii rundelor de licitare vânz�torul nu are 

dreptul de a dezvälui identitatea ofertan�ilor - consider�m c� pentru asigurarea transparentei 

comercializ�rii masei lemnoase, principiu de baz� reglementat de Codul Silvic, identitatea ofertan�ilor ar 

trebui f�cut� public� dup� finalizarea adjudec�rii. Acest element ar elimina orice suspiciune a 

operatorilor economici legat� de modul de desfä_urare al licita�iei. 

De asemenea, v� adres�m ug�mintea de a permite, acolo unde operatorii economici solicit� 

acest lucru, e_alonarea în avans, în anul 2020 a masei lemnoase achizi�ionate din posibilitatea anului 

2021. 

v� solicitäm respectuos sã analiza�i situa�iile prezentate _i s� dispune�i m�surile legale care se 

impun. 

Cu deosebit� considera�ie, 
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