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Cu stupoare constatăm că RNP – Romsilva organizează prin Direcția Silvică Suceava licitație
pentru prestări servicii exploatare încălcând grav prevederile HG. 924/2015 prin neasigurarea
imparţialităţii în îndeplinirea sarcinilor care îi revin așa cum prevede art. 74.

Lemnul oferit a fi exploatat prin acest procedeu este ales, imparțial, netransparent, blocând
accesul la resursă al agenților economici. Masa lemnoasă de care Direcția Silvică Suceava a
dispus de la sine putere reprezintă majoritar produse principale(67%) cu procent mare de
rășinoase(61%) în volum de 152.000 mc.

Această licitație este un afront adus operatorilor economici fiind anunțată la doar câteva zile de
licitația intermediară în care Direcția Silvică Suceava a oferit la licitația pe picior doar 505.000
mc, mai puțin de 50% din posibilitate, volum pentru care au licitat cca. 350 de agenți economici.

În contextul în care prețul masei lemnoase adjudecate la licitațiile pe picior este foarte mare
există pericolul real ca aceste prețuri să fie susținute prin tăieri ilegale caz în care Direcția
Silvică Suceava devine complice prin crearea contextului pentru producerea acestor furturi.

Călcând în picioare prevederile legale, recomandările Consiliului Concurenței cu privire la
concurenta neloiala și transparentizarea vânzării masei lemnoase, discuțiile din Comisia de
Agricultură din Parlamentul României, RNP Romsilva se comportă sfidător la adresa agenților
economici și chiar a instituțiilor statului: Parlament, Consiliul Concurentei, Ministerul Mediului.

Sfidarea vine și din faptul că în timp ce agenților economici le este vândută și facturată coaja și
volumul crăcilor la rășinoase, pentru Direcția Silvică Suceava se acceptă noțiunea de volum
comerciabil, adică volum fără crăci, ceea ce înseamnă, pentru volumul de 150.000 mc,
încasarea cu 900.000 lei (4370 mc) mai puțin decât dacă lemnul ar fi fost valorificat către agenți
economici ca lemn pe picior.

Preturile mici cerute pentru prestări servicii de exploatare ridică mari semene de întrebare
asupra modului în care cei care le vor practica le vor putea susține legal.

1/2

portal forestier - Forestierii solicita stoparea practicilor anticoncurențiale
Miercuri, 16 Martie 2016 19:31

Acum în preajma alegerilor locale și parlamentare, presiunea asupra celor numiți politic la
conducerea RNP Romsilva și a Direcțiilor Silvice îi face pe aceștia să recurgă la măsuri
disperate pentru a-și plăti funcțiile.

Facem apel la Guvernul României, Ministerul Mediului să stopeze aceste practici
anticoncurențiale menite a distruge industria lemnului din România și care ne-au adus în
situația de a avea lemn mai scump decât în Austria sau Germania în condițiile în care profitul
obținut de RNP este de 12 ori mai mic decât cel obținut de administratori de păduri private sau
din țările europene.

Sursa: Comunicat Asociatia Forestiera Bucovina, Sucursalele Suceava, Neamt, Bacau a
Asociatiei Forestierilor din Romania.

2/2

