
ANUNŢ 
privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat 

 
 

1. Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A. Urechia, nr. 24, tel: 0233/211696; fax: 
0233/212736,  e-mail office@neamt.rosilva.ro. 
2. Data desfăşurării și ora începerii licitaţiei: 05.03.2019, începând cu ora 10:00. Ordinea de licitare a 
loturilor va fi următoarea: Văratec, Roznov, Borca, Tarcău, Gârcina, Brateș, Tazlău, Vaduri, Tg. Neamț, 
Pipirig, Roman, Bicaz, iar în cadrul ocoalelor, ordinea loturilor este cea afişată la sediul organizatorului și pe 
site-ul www.rosilva.ro. 
3. Locul desfăşurării licitaţiei: Direcţia Silvică Neamţ, str. V.A.Urechia, nr. 24, Piatra Neamţ, jud. Neamţ.  
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare; 
5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.  
6. Data desfășurării şi ora începerii preselecţiei: 28.02.2019, începând cu ora 09:00. Operatorii 
economici/grupurile de operatori economici nu participă la ședința de preselecție. 
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
27.02.2019, ora 16:30. 
 Documentele necesare preselecţiei se pot depune cu minimum două ore înainte de data 
preselecției (data și ora limită până la care se poate depune documentația: 27.02.2019, ora 16:30), la 
registratura Direcției Silvice Neamț, prin una dintre următoarele modalități: 

 a) direct la registratură, pe hârtie;  
   b) prin poştă/curier, pe hârtie;  
        c) prin posta electronica, format pdf, semnate cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic 
calificat.  
8. Lista loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare 
lot/piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile www.rosilva.ro și www.neamt.rosilva.ro.  
9. Volumul total de masa lemnoasa oferit la licitaţie: 12463.23 m3, din care pe sortimente și pe specii:  
       - lemn pentru cherestea: 9353.78 (m3); 
       - lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: 2288.91 (m3);  
       - lemn de foc: 820.54 (m3)  
      şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:  
       - răşinoase: 7362.19 (m3);  
       - fag: 4260.54 (m3);  
       - stejar, gorun: 161.09 (m3);  
       - cireş: 4.00 (m3);  
       - paltin: 67.60 (m3);  
       - frasin: 232.31 (m3);  
       - tei: 12.00 (m3);  
       - plop: 154.30 (m3);  
       - diverse tari: 130.57 (m3);  
       - diverse moi: 78.63 (m3).     
Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei sau de pe site-ul: 
www.neamt.rosilva.ro, începând cu data de: 22.02.2019. 
10. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeași zi, 
în condițiile prevăzute de regulamentul menționat mai sus și de alte reglementări în vigoare. 
11. Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de: 
22.02.2019. 
12. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcția Silvică Neamț, 
tel: 0233/211696, fax: 0233/212736, e-mail: office@neamt.rosilva.ro, persoane de contact: ing. Ilie Ciprian. 

mailto:office@neamt.rosilva.ro
http://www.rosilva.ro/
http://www.neamt.rosilva.ro/
http://www.neamt.rosilva.ro/

