
 
 
 

 

 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor” 
Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru 
promovarea adaptabilitatii” 
Titlul proiectului: ”Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului 
cultural national” 
Numar de identificare: POSDRU/81/3.2/S/53777 

 
 
 

Anunt publicitar 
ACHIZITIE SERVICII DE ASIGURARE RCA SI CASCO 
(cod CPV 66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor)  

 

1. Preambul: Episcopia Severinului si Strehaiei achizitioneaza servicii de asigurare RCA si CASCO pentru 
pentru un autovehicul marca Mercedes-Benz Viano Cdi30 Ambiente achiziionat in cadrul Proiectului 
POSDRU/81/3.2/S/53777 -  “Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si promovarea patrimoniului 
cultural national”.  
Achizitia se realizeaza prin aplicarea procedurii de cercetare a pietei – studiu al pietei, in conformitate cu 
prevederile Anexei 1 din Instructiunea A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor necesare 
implementarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013. 
Sursele de finantare: achizitia serviciilor este finantata in cadrul Proiectului mentionat din Fondul Social 
European (prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013), bugetul 
national si bugetul propriu al achizitorului (contributie proprie). 
 
2. Datele de identificare ale achizitorului 
Denumire: Episcopia Severinului si Strehaiei. 
Adresa/sediu: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Dr. Tr. Severin, cod postal 220103, judetul Mehedinti. 
Telefon: 0252 333048; Fax: 0252 333039; E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro. 
Website: www.episcopiaseverinului.ro; www.patrimoniuepiscopiaseverinului.ro  
Persoana de contact: Boieru Lucian (consilier juridic) – telefon : 0769057204. 
 
3. Obiectul achizitiei  
Se vor achizitiona servicii de asigurare RCA si CASCO (full CASCO, fara fransiza) pentru autovehiculul cu 
specificatiile de mai jos: 

 



 
 
 

 

 
Autovehiculul a fost fabricat in anul 2010 si a avut la data achizitionarii un pret de 40900 euro (fara TVA). 
Durata asigurarii: 12 luni. 
 
 4. Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.  
 
5. Alte informatii 
Data publicarii anuntului: 21.12.2011. 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 27.12.2011 ora 12:00. 
Locul de depunere a ofertelor: Episcopia Severinului si Strehaiei  - Biroul Registratura – Str. I.G. Bibicescu 
nr. 6, Dr. Tr. Severin, cod postal 220103, judetul Mehedinti. 
Limba de redactare a ofertelor: limba romana. 
 
 
 

Operatorii economici interesati sunt invitati sa contacteze autoritatea contractanta pentru orice 
informatii suplimentare si/sau clarificari privind achizitia. 

 


