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COMUNICAT DE PRESĂ 
privind procedura de achiziție de tocătură  
material lemnos pentru  centrala termică  

 
  
 În conformitate cu OUG 34/2006  privind achizițiile publice, prin ordinul 156/2016 s-
a inițiat procedura de achiziție publică de produse: Negocierea fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare. 
 Procedura a fost derulată prin intermediul Bursei Române de Mărfuri, terminalul 
Piatra Neamț, prin tranzacționare pe piața la disponibil – Ringul mărfurilor generale. 
Procedura s-a desfășurat  în conformitate cu prevederile art. 122 litera f din OUG 34/2006: 
”Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare numai în următoarele cazuri: pentru achiziţionarea de 
materii prime cotate la bursele de mărfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a 
tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil”.  
 Publicarea ordinului inițiator și a documentelor conexe achiziției a avut loc în data de 
08.04.2016 prin introducerea la tranzacționare pe site-ul Bursei Române de Mărfuri. Data 
limită de depunere a ofertelor a fost  21.04.2016 ora 10:00. Potențialii ofertanți au avut la  
dispoziție 13 zile pentru analizarea documentației de atribuire și depunerea ofertelor.  
 Ședința de tranzacționare a avut loc în data de 21.04.2016, la sediul Bursei Române 
de Mărfuri  Piatra Neamț, începând cu ora 10:30. 
  Cantitatea de tocătură solicitată a fost de 35.000 metri steri și s-a fundamentat pe  
consumurilor estimate pe durata contractării, respectiv 1 an de zile. Acestă cantitate trebuie să 
asigure furnizarea agentului termic de la data contractării 03.05.2016 până 03.05.2017. 
 Alături de rumeguș și combustibilul termic lichid, tocătura este una dintre materiile 
prime esențiale pentru funcționarea Centralei termice. Aprovizionarea cu tocătură se va face 
ritmic, iar plățile se vor face la 30 de zile de la data emiterii facturii, în conformitate cu 
prevederile legii 72/2013. 
 Cantitatea  de tocătură solicitată, 35.000 metri steri, a fost ofertată parțial prin ordine 
de sens contrar de vânzare emise de 7 firme, la prețul de 42 lei/mst, preț ce include 
transportul până la centrala termică. 
  Incepand cu anul 2010, autoritatile contractante au obligatia de a efectua 
electronic 40% din valoarea anuala a achizitiilor. Tranzactionarea pe Piata la disponibil a 
Bursei Române de Mărfuri s-a efectuat în spiritul acestei prevederi. 
 Având în vedere că din 26.05.2016 intră în vigoare prevederile noii legi a achizițiilor 
publice nr. 98/2016, precum și faptul că de la intrarea în vigoare a acesteia și până în data de 
15.06.2016 nu se vor mai iniția proceduri de achiziție prin intermediul SEAP, primaria 
Municipiului Vatra Dornei s-ar fi aflat în imposibilitatea de asigura combustibil centralei 
termice  fără desfășurarea acestei proceduri. 
 Data desfășurării procedurii a fost stabilită ca urmare a expirării contractelor de 
furnizare tocătură încheiate în 2015 prin intermediul aceleași proceduri. 
  Procedura desfășurată prin intermediul Bursei Române de Mărfuri s-a desfășurat în 
conformitate cu prevederile OUG 34/2006 și s-a bazat pe transparență, eficiență și 
competitivitate. 
  


