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Nr.ieNr: 1038/26.10.2017 
ANUNŢ 

 
privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată 

 
Organizatorul licitaţiei: I.N.C.D.S. “Marin Drăcea” prin Statiunea de Experimentare-Productie Stefanesti, cu sediul in 

Voluntari, Bulevardul Eroilor nr. 128, judet Ilfov, telefon 0213503240, fax 0213503242; 
 

Data şi ora desfăşurării licitaţiei:  06.11.2017 ora 10. 
 

Locul şi desfăşurarea licitaţiei: Statiunea de Experimentare-Productie Stefanesti, cu sediul in Voluntari, Bulevardul 
Eroilor nr. 128, judet Ilfov, telefon 0213503240  
 
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare.  
 

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor “Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietatea publică” aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 715 / 2017. 
 

Data şi ora organizării preselecţiei: 01.11.2017, ora 15. 
 

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 01.11.2017, ora 
12.00. 
 

Lista loturilor care se licitează, preţurile de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt afişate la sediul 
organizatorului şi pe site-ul www.icas.ro 
 

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferit la licitaţie 100.9 m3  
din care pe sortimente: 

- lemn rotund de foioase pentru cherestea 100.9 m3 
şi respectiv pe specii şi grupe de specii: 

- salcam 33.3 m3 
- gladita 1.3 m3 
- ulm de turchestan 66.3 m3 

 
Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietatea publică certificat. 

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei, se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. 
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 27.10.2017 
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. 
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 şi completările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru 
plata contravalorii masei lemnoase contractate. 

           Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: ing. Falan Victor, telefon 0213503240, 
0744650986. 
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