REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
B-dul 1 Mai, Nr. 6, Loc. Suceava, Jud. Suceava, Cod poştal 720224
ONRC:J40/450/1991; CUI:RO1590120
Telefon: 0230 522564 Fax: 0230 521783;
E-mail: office@suceava.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

FIȘA DE DATE A PROCEDURII DE NEGOCIERE 13-2022 FĂRĂ PUBLICARE DE
ANUNȚ PENTRU ATRIBUIREA SERVICIILOR DE EXPLOATARE FORESTIERĂ
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: bdul 1 Mai nr.6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720244, Romania, Punct(e) de contact:
birou productie, Tel. +40230217685, In atentia: ing.Airoaie Adrian, Email: office@suceava.rosilva.ro, Fax: +40
230521783, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA-Directia Silvica Suceava
Adresa postala: bdul 1 Mai nr.6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720244, Romania, Punct(e) de contact:
birou productie, Tel. +40 30217685, In atentia: ing.Airoaie Adrian, Fax: +40 230521783
CAIETUL DE SARCINI, DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE POT FI OBTINUTE DE LA :
Adresa postala: B-dul 1 Mai nr. 6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720244, Romania, Punct(e) de contact:
birou productie, Tel. +40 230217685, In atentia: ing. Airoaie Adrian, Email: achizitii@suceava.rosilva.ro, Fax:
+40 230521783, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro ŞI DE LA SUBUNITATILE DIRECTIEI SILVICE SUCEAVA.
OFERTELE PRELIMINARE TREBUIE DEPUSE/TRIMISE LA SEDIUL DIRECTIEI SILVICE
SUCEAVA : B-dul 1 Mai nr. 6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720244, Romania, Punct(e) de contact:
birou productie, Tel. +40 30217685, In atentia: ing. Airoaie Adrian, Fax: +40 30521783
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a
ofertelor/candidaturilor: 1
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE
PRINCIPALE)
Regie Autonomă
Activitate (Activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI
CONTRACTANTE
NU
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea
contractanta: servicii de exploatare forestiera
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a
serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: subunitatile Directiei Silvice Suceava

Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de exploatari forestiere care constau în:
- doborât, sectionat, adunat, scos apropiat în platforma primara;
- curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare;
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare a parchetelor;
- sortarea masei lemnoase în platforma primara pe tasoane pentru loturile prezentate în Caietul de sarcini,
Anexa 1si Anexa 2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) 77211100-3 Servicii de exploatare
forestiera (Rev.2).
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcini, (Anexa 1 si Anexa 2)
Valoarea estimata fara TVA: 3.615.098,95 lei -ff stat și 39558,61 lei ff administrat
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU
FINALIZARE - 90 zile.
În cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit exploatarea masei lemnoase (inundaţii,
avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente, impracticabilitatea căilor de scos apropiat şi altele
asemenea) sau a efectelor altor factori abiotici (doborâturi, rupturi) autoritatea contractantă are dreptul de
a prelungi perioada contractului de achiziţie, în baza unui act adiţional, în conformitate cu prevederile
Ordinului M.A.P. nr. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare
Da
1.Cuantumul garantiei de participare: CONFORM Anexei 1.
2.Data de referinta pt.cursul de schimb leu/alta moneda este data invitației de participare, la cursul BNR.
3.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei,
respectiv este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
4.Modul de constituire a garantiei de participare: se constituie în conf. cu preved. art. 36 din HG nr.
395/2016 prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate
bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori
supravegherea, în conditiile legii.
5.Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de
depunere a ofertelor.
6.În cazul în care ofertantul opteaza pentru contituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta

va vira contravaloarea garantiei în contul Directiei Silvice Suceava la BRD-Suceava, cod
IBANRO41BRDE340SV10287103400. Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul în care valoarea
garantiei de participare este mai mica de 5.000 lei autoritatea contractanta da posibilitatea de constituire a,
garantiei de participare si prin depunerea la casieria de sume în numerar.
Modul de restituire a garantiei de participare: în conditiile prevazute de art. 38, alin. 1, 3, 4, 5 din HG nr.
395/2016.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Executarea contractului începe dupa constituirea garantiei de buna executie, în termen de maxim 5 zile
lucratoare de la semnarea contractului de catre ambele parti. Garantia de buna executie a contractului este
de 5% din pretul contractului , fara TVA.
Aceasta se va constitui sub forma unui instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara
sau de o societate de asigurari, sau prin virament conf. Art 40 (1-3) din HG 395/2016 . În cazul în care
valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 de lei, se accepta constituirea acesteia prin
depunerea la casierie a sumei în numerar.
Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat,
daca Prestatorul nu îsi îndeplineste, nu îsi executa, executa cu întârziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodata obligatiile care
nu au fost respectate.
Achizitorul se obliga a elibera/restitui garantia de buna executie în cel mult 15 zile de la data întocmirii
procesului-verbal de receptie a serviciilor care fac obiectul contractului de achizitie publica si/sau de la
plata facturii finale, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Cf preved art. 62 alin (1), (2), (6) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicata si modificata prin Legea
175/2017 si ale art. 4 alin (4) din Instructiunile privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare,
scoatere, aprobate prin OM nr. 1540/2011, institutia subcontractarii nu opereaza în cazul achizitiei prezente
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) Hotarârea 395 / 2016 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului cadru din legea 98/2016 privind achizitiile publice.
e) Legea nr.46/2008-Codul Silvic,republicata si modificata prin Legea 175/2017
f) O.M. nr.1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul
comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Ciobanu Sorin CalinDirector, Valerian Solovastru-Director Tehnic, Diaconescu Catalin-Director Comercial, Mihai Ion Cotos-

Director economic, Gabriela Voda-sef birou financiar, Apetroae Ana-Maria-economist birou financiar,
Gradinaru Camelia-sef birou juridic, Clinovschi Dana-inginer productie, Rusu George Eusebiu – jurist,
Pîrlac Ana – jurist, Airoaie Adrian Gheorghe-Sef birou productie, Corneliu Braescu -inginer productie,
Lupu Alexandru – inginer fonf forestier, Domsa Luminita – inginer productie, Nichiforel Raluca Sultanica
- inginer achizitii, Lazar Constatntin Mihail - responsabil achizitii, Clim Alin – birou achiziții, Baroiu
Petronela – inginer producție.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
1.• certificate de atestare fiscală privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local – consiliul local, buget de stat- ANAF, etc.)
la momentul prezentarii;
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie
sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul
constitutiv-in termen de valabilitate la data prezentarii;
3.• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice;
4.• declaratia privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea 98/2016)
5.• alte documente edificatoare, dupa caz.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Cerinta nr. 1
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din
tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna
dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
-certificat constatator emis de ONRC, Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie
REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.
Cerinta nr. 2
Ofertantul/candidatul trebuie sa aiba dreptul de a presta serviciile prevazute la Art. 62 pct. 2) din Codul
Silvic. Documente obligatorii:
- se va prezenta Certificat de atestare/reatestare eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici
în Activitatea de Exploatare Forestiera. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie
reale/valabile la momentul prezentarii. Din Certificatul de atestare și Anexa acestuia trebuie sa rezulte
ca ofertantul/candidatul are/mai are capacitate de exploatare.
- Declarația pe propria răspundere a reprezentantului operatorului economic privind situația completării
la zi a atestatului de exploatare ; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în
declarații se vor menționa volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată/achiziționată pentru
prestări servicii și neoperată în anexa la atestat, precum și vânzătorul masei lemnoase/achizitorul
serviciilor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor
personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
OFFLINE
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Negociere fara publicare de anunt de participare
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
„prețul cel mai scazut” potrivit art. 187 alin. (3¹) din Legea nr. 98/2016, respectiv (3¹) de la art. 209 din
Legea nr. 99/2016, în conformitate cu „Notificarea cu privire la modul de stabilire a criteriului de atribuire
în cazul procedurilor de atribuire pe loturi și în cazul procedurilor de atribuire ce presupun încheierea unor
acorduri-cadru”, publicată pe site-ul ANAP în data de 11 iunie 2018. Autoritatea contractantă poate utiliza
criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror
valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 7 alin (1), respectiv art.12 alin. (1).
Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor
admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul
de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire.
Dacă după desfășurarea rundei de negocieri cu fiecare oprator în parte, se constată că sunt două sau mai
multe oferte clasate pe primul loc cu prețuri egale, în conformitate cu prevederile art. 212, alin. (1), lit. c)
din Legea 98/2016, procedura se va anula pentru lotul respectiv, întrucât autoritatea contractantă se află în
imposibilitatea de a încheia contractul de achiziție servicii.
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita
de primire a ofertelor)
90 zile
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica se va elabora astfel încât sa rezulte ca sunt îndeplinite în totalitate cerintele caietului de
sarcini si sa reflecte îndeplinirea de catre ofertant a tuturor cerintelor prevazute în acesta si va cuprinde :
• declaratia privind sanatatea si securitatea in muncă, conform formular model
• declaratia privind insusirea modelului de contract, conform formular model
• oferta tehnică, conform formular model
Informatii privind regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, care sunt în
vigoare si care trebuie sa fie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului se pot obtine de pe Inspectia
muncii Bucuresti (www.inspectmun.ro). Ofertantii vor respecta modelele de formulare din sectiunea
Formulare.

Notă : Oferta tehnică se va depune separat, pentru fiecare lot în parte.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va exprima în lei. Valorile din oferta vor include (pentru fiecare lot) - toate si
orice costuri necesare pentru ca serviciile sa corespunda cerintelor din Caietul de sarcini;- toate taxele

legale - toate si orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator in vederea îndeplinirii sarcinilor prevazute
în Caietul de sarcini.
Oferta financiara se va completa conform Formularului de oferta - model.

Notă : Oferta financiară se va depune separat, pentru fiecare lot în parte.
Ofertele financiare care depășesc valoarea estimată vor fi respinse.
Negocierea ofertelor preliminare admisibile nu poate fi făcută peste prețul inițial ofertat.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
1. Adresa la care se depune oferta: DIRECTIA SILVICA SUCEAVA, bdul 1 Mai nr.6, Localitatea: Suceava,
Cod postal: 720244, Romania, Tel. +40230217685,
2. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: Ofertele vor fi depuse pâna la data si ora limita
precizate în invitatia de participare.
Oferta se va depune astfel :
Plic 1 – Documente de calificare, Propunere tehnică;
Plic 2 – Oferta financiară.
Ambele plicuri se vor introduce într-un plic inchis și sigilat marcat cu :
- Denumirea operatorului economic;
- Ofertă ”Negociere 13 exploatare prestări servicii ”;
- Dovada achitării garanției de participare în copie se va anexa exterior, plicului mare.
Nota: Ofertantii vor transmite oferta financiara, propunerea tehnica, documentele de calificare si
dovada constituirii garantiei de participare pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor
prevazute în invitatia de participare. Documentele trebuie sa fie lizibile. Oferta poate contine un
opis al documentelor depuse.
3. Nu se accepta oferte alternative.
4. Documentele emise în alta limba decât limba româna trebuie sa fie însotite de traducere autorizata în
limba româna.
5. Ofertele depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cea stabilita în fisa de date
se returneaza fara a fi deschise conform art.64 alin.7, din HG nr. 395/2016.
6. Ofertantul are obligatia de a depune toate documentele solicitate prin prezenta documentatie.
7. Formularele vor respecta ca forma modelele indicate in cadrul documentatiei de atribuire în sectiunea
“Formulare”.
8. Daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic,autoritatea contractanta are
dreptul sa solicite informatii direct de la autoritatile competente.
9. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic
care transmite respectiva ofertă, in conformitate cu art.125 din HG.395/206
10.Neprezentarea ofertei financiare si/sau a propunerii tehnice va duce la respingerea ofertei ca
inacceptabila.
11. Informatiile privind procesul tehnologic de exploatare pot fi consultate la sediile ocoalelor silvicepersoane de contact seful subunitatii sau responsabilul cu activitatea de productie
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:
VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN
FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE
RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Alte fonduri
VI.3) ALTE INFORMATII
Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note:

a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de
expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
b) ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
c) ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a
retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
- Limba de redactare a ofertei - Romana.
Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata
a acestora in limba romana.
Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract
din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari
ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de
modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate
cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul
de a le respinge informând ofertantul.
Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.
În cazul unor situatii neprevazute autoritatea contractanta poate modifica contractul în baza art 221 din
Legea 98/2016.
NOTA :
În Anexele Caietului de sarcini se regăseşte lista partizilor (loturilor), în care este prezentat felul tăierii,
volumul brut total, volumul pe grupe de specii, unde este amplasata masa lemnoasa şi cine este proprietarul
acesteia.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084,
Romania, Tel. +40 213104641, Email:office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa
internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Legii 101 din 2016 - Legea privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achizitie publica
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al Directiei Silvice Suceava
Adresa postala: bdul 1 Mai nr.6, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720244, Romania, Tel. +40
230217685,Fax:+4023052178

