REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Nr. 11726 din 07.03.2022
Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE
MATERIALE LEMNOASE DIN CONFISCĂRI, RESPECTIV MATERIALE LEMNOASE
AL CĂROR VOLUM DEPĂŞEŞTE VOLUMUL ÎNSCRIS ÎN AVIZUL DE ÎNSOŢIRE
POTRIVIT ART. 191 DIN LEGEA 171/2010 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ULTERIOARE,
1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6,
telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: -21 MARTIE 2021 începând cu ora 1200
Pentru vânzarea materialelor lemnoase din confiscări, respectiv materiale lemnoase al căror volum depăşeşte
volumul înscris în avizul de însoţire potrivit art. 191 din legea 171/2010 cu modificările şi completările
ulterioare, care sunt depozitate pe raza de activitate a ocoalele silvice: Crucea, Pojorâta, Gura Humorului,
Marginea, Putna, Falcău, Mălini și Fălticeni.
Locul desfăşurării licitaţiei: Sala de şedinţe din sediul Direcţiei Silvice Suceava, din Municipiul Suceava,
Bd. 1 Mai, nr. 6, jud. Suceava
3. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare
4. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare şi Legii 171/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Data şi ora organizării preselecţiei: 15 martie 2022, ora 0900. La preselecţie nu participă operatorii
economici.
6. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi
desfăşurarea licitaţiei, se vor transmite la organizatorul licitaţiei – Direcţia Silvică Suceava, cu sediul
în Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6 până la data de 14 martie 2022 ora 1600 prin una din următoarele
modalităţi: prin posta/curier sau prin poşta electronică(la adresa office@suceava.rosilva.ro sau
licitatiedssv@gmail.com), format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu
electronic calificat.
7. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt
afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro.
8. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din confiscări, respectiv materiale lemnoase al căror
volum depăşeşte volumul înscris în avizul de însoţire potrivit art. 191 din legea 171/2010 cu modificările
şi completările ulterioare, este 672,646 m3,din care pe sortimente:
- buștean gater răşinoase: _______________________410,167 (m3);
- lemn rotund pentru celuloză : __________________83,450 (m3);
- lemn foc : __________________________________75,432 (m3);
- lemn rotund pentru constructii: _________________53,270 (m3);
- cherestea : _________________________________47,418 (m3);
- dulapi : _____________________________________2,370 (m3);
- grinzi : _____________________________________0,539 (m3);
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
- răşinoase: _________________663,366 (m3);
- paltin: ______________________1,400 (m3);
- fag: ________________________1,940 (m3);

- mesteacăn: ____________________5,940 (m3);
9. Volumul de lemnul fasonat din loturile rămase neadjudecate la licitaţie se poate negocia potrivit
prevederilor Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Negocierea loturilor neadjudecate la licitaţie, se va face în data de 21 martie 2022 imediat după
încheierea licitaţiei, în conformitate cu prevederile art.42 din Regulament.
10. Caietul de sarcini poate fi procurat DOAR de pe pagina organizatorului licitației, http://www.silvasv.ro
începând cu data de: 07 martie 2022
11. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
• tariful de participare la licitaţie este de 100 lei
• banca şi contul organizatorului unde se depune garanţia de contractare şi tariful de participare la
licitaţie:
RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 deschis la B.R.D. Suceava, sau
RO09 RZBR 0000 0600 0048 8044 deschis la RAIFFEISEN BANK – Suceava,
•
Licitatia se va desfăşura cu respectarea condiţiilor impuse prin Hotărârile Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă, accesul în sală urmând a fi făcut etapizat, pe ocoale silvice,.
•
Loturile neajudecate la licitație se supun procedurii de vânzare prin negociere, potrivit art. 42 din
Regulamentul aprobat prin H.G. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după încheierea ședinței
de licitație. Accesul în sală a operatorilor se va face pe rând, conform programării stabilite de către
comisia de licitaţie în baza cererilor de negociere depuse.
•
Purtarea măștii în aer liber, precum şi în sala de licitaţie este obligatorie

12. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică
Suceava - Biroul Producţie, telefon 0230/522.564, 0230/216.785 interior 227/288 sau email:
productie@suceava.rosilva.ro.
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