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Nr. 1171 / 14.08.2012  
 

Invita Ńie de participare 
Ref: achiziŃie servicii financiare  

pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders 
 

Autoritatea Contractantă, R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAłIAPARCULUI NATURAL MUNłII 
MARAMUREŞULUI, cu sediul în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş, telefon: +40-
262-352.216, fax: +40-262-352.217, e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro, website: www.muntiimaramuresului.ro, 
invit ă furnizorul BRD - Groupe Société Générale, să depună ofertă conform cerinŃelor menŃionate mai jos, în 
vederea atribuirii, prin achizi Ńie directă, a contractului de prestări servicii financiare pentru proiectul 
HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders, Cod CPV: 66000000-0 Servicii financiare şi de asigurare. 

 
Valoarea estimată:  

• 20 luni x 25 Euro per lună fără TVA = 500 Euro fără TVA 
• Plătibil către furnizor în RON, altă moneda decât Euro, folosind cursul InforEuro lunar din perioada de 

facturare. Cursul InforEuro pentru fiecare lună poate fi vizualizat la adresa 
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro) 
 
Criteriul de atribuire:  oferta cu preŃul cel mai scăzut 
 
Durata contractului:  maxim 20 de luni 
 
Termenul limit ă pentru depunerea ofertelor: 16.08.2012, ora 16:00 
 
CondiŃii de ofertare:  

• Deschidere cont in RON, asociat contului in Euro, pentru gestionarea resurselor financiare în cadrul 
proiectului HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders 

• Comisioane pentru conversii valutare din Euro în Ron 
• Comisioane pentru tranzacŃii financiare transnationale 
• Comisioane pentru deschiderea si administrarea conturilor proiectului 
• Comisioane pentru tranzacŃiile naŃionale efectuate pentru proiect cu furnizorii 
• Costul garanŃiilor furnizate de banci sau alte instituŃii financiare, dăcă sunt cerute de legislaŃia naŃionala sau 

comunitară 
 
Adresa pentru depunerea ofertelor: Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş 

 
 

Contabil Şef Director parc 
Alin Sebastian Birda biol. Cătălina Bogdan 

  
  

  
  

 


