
 

 
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA 

DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ 

 

A N U N Ţ 

privind organizarea licitaţiei de vânzare a  cherestelelor de brad si molid , produse de A.D.P.L. Tg. Neamt,  

certificate în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807) si  

certificate pentru conformitatea controlul productiei in fabrica, sistem 2+  

 

 

Organizatorul licitaţiei: Direcția Silvică Neamț, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț, nr. tel: 0233-211696, 

0233-211697,0233-219905 , nr. fax: 0233- 212736, e-mail: productie@neamt.rosilva.ro, www. rosilva.ro; 

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 02.04.2021, ora 10:00.Data si ora desfasurarii negocierii: 02.04.2021,  incepand cu ora 

11.00. 

Locul desfăşurării licitaţiei: Direcția Silvică Neamț, str. V.A. Urechia, nr. 24, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț. 

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu plic inchis si  cu preselecție.  

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Caietului de sarcini aprobat de Comitetul Director al Directiei 

Silvice Neamt. 

Data si ora  organizării preselecţiei: 01 aprilie 2021, ora 16.00. 

Data şi ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie  la licitaţie: 01 aprilie 2021, pana la ora 15.00. 

Lista loturilor care se licitează si  preţul de pornire la licitaţie  pentru fiecare lot sunt prezentate in caietul de sarcini si afişate 

la sediul organizatorului şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro. 

Volumul total de cherestea oferit  la licitaţie 3544 m3 

 

Cheresteaua  oferită spre vânzare este fabricata la A.D..P.L. Tg. Neamt, este certificata pentru conformitatea controlul 

productiei in fabrica, sistem 2+ („Lemn de constructii cu sectiune dreptunghiulara, sortat dupa rezistenta, specia rasinoase”. 

Sistem de evaluare si verificare a constantei performantei sistem 2+: SR EN 14081-1+A1:2011) iar materia prima provine 

din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC - 135807). 

 Cheresteaua  rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei  va fi oferita la negocierea organizata dupa terminarea licitatiei, 

si ulterior  va fi valorificata  conform prevederilor legale in vigoare.  

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 30 martie 2021, poate fi solicitat 

pe e-mail sau poate fi vizualizat pe site-ul: www.rosilva.ro 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Directia Silvica Neamt:                                         nr. 

de tel. 0233-211696, fax 0233212736, Biroul Comercial 
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