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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 PENTRU AUTOVEHICULE 

(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 Dacia model Duster Laureate 1.5 dCi 110 CP achizitionat 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: 
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Autovehiculul a fost fabricat in anul 2011 si a avut un pret de achizitionare de 12108 euro (fara TVA). 
Durata asigurarii: 12 luni. 
Documentatia pentru ofertanti este disponibila in Anexa. 
 
 4. Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.  
 
5. Alte informatii 
Data publicarii anuntului: 16.06.2012. 
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 22.06.2012 ora 09:00. 
Locul de depunere a ofertelor: Episcopia Severinului si Strehaiei  - Secretariat, 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. 
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Anexa 
 

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI  
PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE ASIGURARE RCA SI CASCO PENTRU 

AUTOVEHICULE 
 

 

Achizitor EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI 

Titlul proiectului POSDRU Pregatirea resurselor umane pentru valorificarea si 

promovarea patrimoniului cultural national 

Nr. contractului de finantare POSDRU/81/3.2/S/53777 

Calitatea achizitorului in  
cadrul proiectului 

Beneficiar 

 

1. INFORMATII GENERALE 
1.1. Achizitor: 

Denumire: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI 

Adresa: Str. I.G. Bibicescu nr. 6, cod postal 220103, Localitate: Drobeta Turnu Severin, 

Judetul: Mehedinti, Tara: Romania. 

Persoana de contact: 

Boieru Lucian – consilier juridic  

Telefon: 0252 333048 

               0769 057204 

E-mail: cercetare@episcopiaseverinului.ro  Fax:       0252 333039 

Adresa de internet: www.episcopiaseverinului.ro  
Website dedicat proiectului POSDRU: www.patrimoniepiscopiaseverinului.ro  

 
1.2. a) Termen limita de depunere a ofertelor (data si ora): 22.06.2012 ora 09:00. 

       b) Adresa unde se primesc ofertele: EPISCOPIA SEVERINULUI SI STREHAIEI – Biroul 

Registratura, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, cod postal 220103, Localitate: Drobeta Turnu Severin, 

Judetul: Mehedinti, Tara: Romania. 

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilit in documentatia 

pentru ofertanti sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus nu va fi evaluata de achizitor, 

acestea fiind pastrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

c) Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie: cercetare a pietei – 

studio de piata, conform Instructiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26/2010 privind efectuarea achizitiilor 

necesare implementarii proiectelor finanţate prin POSDRU 2007-2013 – Anexa 1. 
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2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE 
2.1. Descriere 

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie / denumirea serviciilor achizitionate 

Servicii de asigurare RCA si CASCO pentru autovehicule. 

2.1.2. Descrierea serviciilor ce vor fi achizitionate 

Se vor achizitiona servicii de asigurare RCA si CASCO pentru un autovehicul marca Dacia 

Duster achizitional in cadrul Proiectului pentru periaoda de 1 an. 

Asigurarile se vor incheia in conformitate cu legislatia in vigoare, iar asigurarea CASCO va fi fara 

fransiza.  

2.1.3. Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor 

a) LUCRARI                          □  b) Produse                          □  c) Servicii        

Executare                              □ 

Proiectare si executare          □ 

Executarea, prin orice 

mijloace, a unei lucrari, 

conform  cerintelor specificate 

de achizitor                           □                        

Cumparare                            □ 

Leasing                               □ 

Inchiriere                               □ 

Inchiriere cu optiune de      □ 

cumparare 

O combinatie intre acestea □     

Categoria serviciului :  

Anexa 2A 
 

Principala locatie a lucrarii 

____________________ 

____________________ 

Principalul loc de livrare  

____________________ 

____________________ 

Principalul loc de prestare: 

Drobeta Turnu Severin, jud. 

Mehedinti, Romania 
 

2.1.4. Durata contractului de achizitie 

Durata in ani: 1 an. 

 

3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU 
STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE  

PRETUL CEL MAI SCAZUT                                                                                                   

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic                                                   □ 

 

4. PREZENTAREA OFERTEI 

4.1. Limba de redactare a 
ofertei 

Limba romana 

4.2. Moneda in care este LEI (RON) 



 
 
 

 5 

exprimat pretul contractului 

4.3. Perioada minima de 

valabilitate a ofertei 
Pana la data de 29.06.2012 

4.4. Modul de prezentare a 
ofertei (tehnic si financiar) 

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu 

prevederile din Documentatia pentru ofertanti. Oferta are 

caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe 

toata perioada de valabilitate. 

Oferta trebuie sa cuprinda indicarea asiguratorului si pretul 

exprimat in lei, pentru fiecare asigurare (RCA si CASCO), cu 

indicarea separata a taxei pe valoarea adaugata. 

Termen de plata: 10 zile de la data inregistrarii documentelor 

de plata la achizitor. 

Data limita si ora pentru depunerea ofertelor: 22.06.2012 
ora 09:00. 

Locul depunerii ofertelor: Episcopia Severinului si 

Strehaiei – Secretariat, Str. I.G. Bibicescu nr. 6, Localitatea: 

Drobeta Turnu Severin, Judetul: Mehedinti, Tara: Romania. 

Operatorul economic va lua toate masurile astfel incat oferta 

sa fie primita si inregistrata de catre achizitor pana la data si 

ora limita de depunere a ofertelor.  

4.5. Posibilitatea retragerii sau 
modificarii ofertei  

Ofertantii isi pot retrage sau modifica ofertele printr-o 

notificare scrisa adresata achizitorului, inainte de termenul 

limita de depunere a ofertelor. Orice astfel de notificare de 

modificare sau retragere trebuie sa fie elaborata si depusa in 

conformitate cu cerintele din prezenta documentatie. In plus, 

pe plicul exterior trebuie sa se inscrie in mod clar 

„Modificare” sau „Retragere”, dupa caz.  

Ofertantul are dreptul de a-si retrage sau modifica oferta, 

prin solicitare scrisa semnata si stampilata de reprezentantul 

sau legal si adresata achizitorului pana la data si ora 

depunerii ofertelor.  

Dupa termenul limita de depunere a ofertelor nu se poate 

modifica sau retrage nicio oferta depusa, sub santiunea 
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excluderii de la procedura de atribuire a contractului de 

achizitie. 

Orice oferta depusa la o alta adresa sau dupa data si ora 

limita indicate mai sus sunt declarate intarziate si, prin 

urmare, respinse. 

Nu se accepta oferte alternative. 

4.6. Informatii referitoare la 
termenele pentru prestarea 
serviciilor 

Serviciile se vor presta in termen de cel mult 3 zile de la 

primirea comenzii din partea achizitorului. 

4.7. Modalitati de contestare a 

deciziei achizitorului de 
atribuire a contractului de 
achizitie si de solutionare a 
contestatiei 

Eventualele contestatii se vor depune, in scris, la sediul 

achizitorului: Episcopia Severinului si Strehaiei, Str. I.G. 

Bibicescu nr. 6, cod postal 220103, Localitate: Drobeta 

Turnu Severin, Judetul: Mehedinti, Tara: Romania; Fax: 

0252 333039. 

Termen de depunere a contestatiilor: 5 zile de la 

comunicarea rezultatului evaluarii ofertelor. Achizitorul este 

singurul in masura sa se pronunte in legatura cu contestatia 

formulata. Solutionarea contestatiei se va face de catre o 

comisie desemnata de catre achizitor prin pronuntarea unei 

decizii irevocabile. Din comisia de solutionare nu vor face 

parte membrii comisiei de evaluare a ofertelor. 

4.8. Clauzele contractuale 

obligatorii, inclusiv conditiile 
de actualizare / modificare a 
pretului contractului de 
achizitie 

Pretul ofertat este ferm, nu se actualizeaza. 

4.9. Conflict de interese In conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute 

in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a 

fondurilor publice nationale aferente acestora, nu este 

permisa existenta unei situatii de conflict de interese intre 

reprezentantii achizitorului si ofertant.  

Conflictul de interese reprezinta situatia in care exista 



 
 
 

 7 

legaturi intre structurile beneficiarului si ofertanti, intre 

membrii comisiei de evaluare si ofertanti sau in care 

ofertantul castigator detine pachetul majoritar de actiuni in 

doua firme participante pentru acelasi tip de achizitie. 

La depunerea ofertei, ofertantul este obligat sa depuna o 

declaratie conform careia nu se afla in conflict de interese. 

Daca o situatie de conflict de interese apare pe perioada 

derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa 

notifice in scris, de indata, achizitorul si sa ia masuri opentru 

inlaturarea situatiei respective. 

Pentru evitarea conflictului de interese se vor respecta 

prevederile art. 66-70 din O.U.G. nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 

concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune 

de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale 

art. 52 din Regulamentul CE nr.1605/2002. 
 

5. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATIILE TEHNICE)                                                                                                           

Serviciile de asigurare trebuie prstate in conformitate cu legislatia in vigoare.  
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 2011 si a avut la data achizitionarii un pret de 12108 euro (fara TVA). 

Durata asigurarii: 12 luni. 


