
Anexa nr. 8 

Anunțul privind organizarea licitației/negocierii de vânzare de lemn fasonat 

 

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR-ROMSILVA 

DIRECȚIA SILVICĂ HARGHITA 

Nr.    3961 / 15.06.2019 

ANUNŢ 

privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat 

 

   1. Organizatorul licitaţiei: Direcția Silvică Harghita, str. Marton Aron 78, Miercurea-Ciuc, 

0266 371 677, 0266 313 222, office@mciuc.rosilva.ro 

   2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: 25.07.2019, 12:00   

   3. Locul desfăşurării licitaţiei (adresa completă): str. Marton Aron 78, Miercurea-Ciuc 

   4. Tipul licitaţiei: publică cu strigare 

   5. Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: HG715/2017, cu modificările și 

completările ulterioare. 

   6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 22.07.2019, 12:00   

   7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi 

înscrierea la licitaţie: 19.07.2019, 16:00   

   8. Lista loturilor/pieselor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru 

fiecare lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul 

www.produselepadurii.ro şi pe site-ul www.rosilva.ro. 

   9. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie 2501.58 m
3
, din care  pe specii și pe 

sortimente:  

 - rășinoase       2344.17 m
3
 

   

 - fag            81.32 m
3 

 - stejari           22.07 m
3
 

 
- DT              2.00 m

3
 

 - 
DM             52.02 m

3 

 - bușteni gater        1325.25 m
3
 brut – 1203.52 m

3
. net 

 - lemn c.r.          742.33 m
3 

brut –  663.33 m
3
. net 

 - lemn rotund celuloză                 0 m
3 

brut –          0 m
3
. net  

 - lemn de foc               434 m
3
 

   11. Alte informaţii privind lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: loturile de lemn fasonat 

din proprietatea statului supuse vânzării sunt certificate în sistem FSC
®   

FSC-C140876. 

   12. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin 

negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte 

reglementări în vigoare/nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.   

   13. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu 

data de: 16.07.2019 

   14. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii: documentele de 

preselectare se depun la registratura Direcței Silvice Harghita, se pot transmite prin poștă, sau 

prin poștă electronică în format pdf semnat cu semnătură electronică  

   15. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (persoane 

de contact, numere de telefon şi fax, e-mail): Gârbea Ilie Atila, 0752 037 088 , 

productie@mciuc.rosilva.ro  

                                                                   Organizator, 

Director, 

Cătălin Mutică 

mailto:productie@mciuc.rosilva.ro

