
 
 
                       
 
 
 

 
 
 

RNP Romsilva-Administratia Parcului National Cozia RA 
„Măsuri de conservarea biodiversităţii din Parcul Naţional Cozia şi promovarea unor tehnici 

avansate de vizitare a zonei”      COD PROIECT: SMIS-CSNR 17913 
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
 

 Administraţia Parcului Naţional Cozia RA implementează proiectul „Măsuri de conservarea 
biodiversităţii din Parcul Naţional Cozia şi promovarea unor tehnici avansate de vizitare a zonei”, 
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu în perioada Septembrie 2010 – Iulie 2013. 

 
 

Anunt de intentie                                                     
 
 
In perioada  19.11.2010 – 31.12.2010 persona juridica achizitoare RNP Romsilva-

Administraţia Parcului Naţional Cozia R.A. aduce la cunostinta tuturor celor interesaţi de 
atribuirea următoarelor contracte:  

 
-contract de Achizitie bunuri necesare functionarii Unitatii de Implementare 

a Proiectului  
          Cod CPV:  42960000-3 

Procedura aplicata: Cerere de oferta 
Data de lansare a procedurii: 22.11.2010 
 
-contract de Achizitie  servicii de proiectare pentru realizarea 

documentatiilor Proiect tehnic + detalii de executie, proiect pentru autorizatie de 
construire si asistenta tehnica din partea proiectantului pe timpul derularii 
lucrarilor de constructii  
          Cod CPV:  71242000-6 

Procedura aplicata: Cerere de oferta 
Data de lansare a procedurii: 25.11.2010 
 
 
 



 
-contract de Achizitie servicii pentru intocmirea documentatiei de atribuire 

pentru lucrari constructii, si consultanta/urmarire pe durata realizarii investitiei  
Cod CPV: 79418000-7, 
                  79420000-4, 
                  72224000-1, 
                  71318000-0, 
                  71315100-0, 
                  71520000-9, 

Procedura aplicata: Cerere de oferta 
Data de lansare a procedurii: 01.12.2010 
 
-contract de Achizitie servicii pentru intocmire documentatii de atribuire 

pentru inventariere si cartare specii si habitate  
          Cod CPV:  79418000-7, 79420000-4 

Procedura aplicata: Cerere de oferta 
Data de lansare a procedurii: 01.12.2010 
 

         -contract de Achizitie Servicii auditare externă 
          Cod CPV:  79212000-3 

Procedura aplicata: Cerere de oferta 
Data de lansare a procedurii: 01.12.2010 
 
 

          Informatii suplimentare despre proiect si achizitiile publice care urmeaza sa se deruleze in cadrul 
acestui proiect se pot gasi pe www.cozia.ro si la telefon 0350421822 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm 
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro  

 
 

                   R.N.P. Romsilva - Administraţia Parcului Naţional Cozia RA 
                   Călimăneşti, Jud. Vâlcea, Tel 0350-421822, Fax 0250-750256 

                 Str. 24 Ianuarie, Nr. 2 
                  e-mail: parcn@cozia.ro , 

               www.cozia.ro 
 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României”. 
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