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 Prezentul document este semnat electronic cu un certificat digital calificat emis în conformitate 

cu reglementările eIDAS 910/2014/EC și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică  

 

 

 

 

ANUNT DE PUBLICITATE 

 

 

 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Banat,, al jud. Timiș, realizează un 

studiu de piață în vederea achiziției de servicii pentru „Actualizare Studiu de 

Fezabilitate – Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în 

situații de urgență din România și Republica Serbia”, vă rugăm să ne înaintați oferta 

dumneavoastră de preț, până la data de 20.06.2022, ora 12.00. 

Tip anunț: cumpărări directe 

Tip contract: servicii 

- Cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate 

- Achiziționarea de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „BANAT" al Județului 

Timiș, în calitate de autoritate contractantă a serviciilor pentru „Actualizare Studiu de 

Fezabilitate – Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenție în 

situații de urgență din România și Republica Serbia”, conform H.G. 907/2016, pentru a 

determina daca este fezabil un astfel de proiect, și ulterior pentru demararea obiectivului 

de investiţii “Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în 

situaţii de urgenţă din România şi Republica Serbia”. 

Studiul de Fezabilitate este document obligatoriu în vederea depunerii cererii de 

finanțare la Autoritatea de Management din cadrul MDRAP, având ca obiect obținerea 
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finanțării cu fonduri europene nerambursabile a unui proiect româno-sârb, termenul de 

depunere fiind 30.06.2022. 

La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,BANAT” al județului Timiș a mai 

fost întocmit un studiu de fezabilitate pentru același obiectiv în data de 26.02.2016, 

proiect nr. 418/2016 , dar având în vedere modificările legislative, valoarea materialelor 

de construcții și a situației în teren privind amplasarea obiectivului este necesară 

actualizarea respectivului studiu de fezabilitate. - valoare estimată – 84.033,61  lei fără 

TVA.  

Valabilitatea ofertei 45 zile de la data depunerii ofertelor. 

Achiziția se va efectua în baza unei comenzi ferme, transmise ulterior declarării 

ofertantului câștigător.  

Termenul maxim de livrare a serviciului: 5 zile lucrătoare de la data comenzii, în șase 

exemplare ( trei în limba română și trei în limba engleză). 

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut/ serviciu. 

Oferta va fi transmisă , în format electronic, la adresa de email achiziții@isutimis.ro, 

până la data de 20.06.2022, ora 12.00. 

Informatii suplimentare: persoana de contact – Maior POAMĂ Andrei  – 0740213232.  

Program de lucru: intervalul orar 08:00 – 16:00 in zilele lucratoare.  

 

 

în condiții de siguranță, semnează electronic, 
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INSPECTOR ȘEF 

 Colonel, 

 

 

 

Ing. MIHOC Lucian Vasile 
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