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ANUNŢ 

Privind organizarea lictatiei intermediare pentru masa lemnoasa pe picior 

producția anului 2021 

1.Organizatorul licitatiei: INSTITUTUL NATIONAL DE  CERCETARE - DEZVOLTARE IN 

SILVICULTURA MARIN DRACEA  prin  BAZA EXPERIMENTALĂ CARANSEBES, str. 

Godeanu, nr.7, localitatea  

Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, nr. telefon/fax 0255511040, e-mail: padurocs@yahoo.com 

2.Data si ora desfasurarii licitatiei: 03.03.2021, ora 12
00

 

3.Locul desfasurarii licitatiei: loc.Caransebes, str.Godeanu, nr.7, jud.Caras-Severin. 

4.Tipul licitatiei: licitatie cu strigare. 

5.Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor „Regulamentului de  

vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a  

statului administrat de I.N.C.D.S.Marin Drăcea” aprobat prin Hotărârea de Guvern 

nr.715/05.10.2017. 

6.Data si ora organizarii preselectiei: 26.02.2021, ora 13
00

 

7.Data si ora limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si  

inscrierea la licitatie: 25.02.2020, ora 1630.
 

8.Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei si pasul de licitare pentru  

fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul www.incds.ro. 

9.Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licitatie este de 6976 m
3
, din care pe produse: 

-produse principale  : 4057 m
3
, 

- produse secundare :2919 m
3
, 

-produse de igiena-:   0 m
3
. 

-produse accidentale 1:0 m
3
. 

- produse accidentale 2:0 m
3
. 

si respectiv pe specii si grupe de specii: 

-rasinoase - 317 m
3
 

-fag – 3931m
3
 

-stejar - 92 m
3
 

-diverse specii tari - 1735 m
3 

-diverse specii moi - 901 m
3
 

10.Masa lemnoasa oferita spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica a  

statului , certificat in sistemul Forest Stewardship Council (FSC). 

11.Masa lemnoasa rămasa neadjudecată după încheierea licitatiei se va oferi la o altă licitatie. 

12.Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei începand cu data de : 

10.02.2021. 

13.Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa organizatorului licitatiei la telefon  

0255511040, 0762009065, 0762009079. 
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