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Beneficiar: ASOCIATIA WWF PROGRAMUL DUNARE CARPATI ROMANIA, 

adresa de contact: Str.Lungă nr.175, fax: 0368/462564, tel:0730098715 

Persoană de contact: Maria Mihul - Manager de Proiect 

 

Denumire achiziţie: Refacerea marcajelor pe potecile de vizitare existente 

 

Informatii generale  

Prezentare proiect „Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management 

integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt” 
Acronimul proiectului: PH+ PRO MANAGEMENT Natura2000  

Proiectul este implementat în: 

 Regiunea:Centru 

 Judeţele: Braşov, Mureş, Sibiu.  

Localităţile: 

  Judeţul Sibiu: 23 
Agnita, Alţina, Arpaşu de Jos, Avrig, Bârghiş, Biertan, Brădeni, Bruiu, Cârţa, Chirpăr, 

Dumbrăveni, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Moşna, Nocrich, 

Porumbacu de Jos, Roşia, Valea Viilor, Vurpăr 

         Judeţul Mureş: 6 

 Albeşti, Apold, Daneş, Saschiz, (Sighişoara), Vânători  

        Judeţul Braşov: 17 

Beclean, Buneşti, Cincu, Comana de Jos, (Făgăraş), Hoghiz, Jibert, Mândra, Părău, Rupea, 

Şercaia, Şoarş, Ticuşu Vechi, Ucea de Jos, Ungra, Viştea de Sus, Voila 
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Obiective Generale Proiect: 

 

Până în 2020, menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes 

comunitar şi  naţional se asigură prin managementul participativ al SPA şi SCI-urilor din zona 

Hârtibaciu – Târnava Mare - Olt, asigurându-se în acelaşi timp cadrul necesar pentru o 

utilizare durabilă a resurselor naturale ca bază de dezvoltare pentru comunităţile locale. 

Scopul proiectului: 

Realizarea cadrului necesar pentru un management corespunzător al terenurilor şi activităţilor 

din SPA şi SCI-uri în vederea conservării speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi 

naţional, şi asigurarea condiţiilor minime necesare finanţărilor din fonduri europene atât ca 

plaţi compensatorii dar şi pentru implementarea planurilor şi proiectelor de dezvoltare 

durabilă a comunităţilor locale. 

 

Obiectiv contract: refacerea marcajelor pe potecile de vizitare existente în zona 

Sighişoara – Podişul Hârtibaciului 

Activităţi în cadrul contractului: Marcarea celor  32 de trasee turistice, anexate  prezentei 

documentaţii.  

Marcajul turistic este un semn pus anume pentru a da siguranţă drumeţului ca se afla pe 

drumul dorit, că va ajunge cu siguranţă la punctul propus.  

Poteca turistică ce urmeaza a fi marcată va trebui să  îndeplinească urmatoarele condiţii: 

a. itinerariul sa prezinte interes din punct de vedere turistic; 

b. sa faca legatura între doua puncte de interes turistic sau între doua cai de acces principale; 

c  să fie accesibilă  

d. sa nu necesite construirea multor podete ; 

e. să se poată aduce îmbunătăţiri potecii [largirea ei, acoperirea porţiunilor surpate etc),  

f. sa nu traverseze zone întinse de grohotişuri sau de mlăştini; 

g. pe un traseu continuu urcator cu două variante se va marca varianta de sus. 

Pe baza datelor furnizate de partenerii din zona proiectului, se estimează că în zona SCI 

Sighişoara – Târnava Mare – Valea Hârtibaciului există 32 de trasee cu o lungime totală de 

peste 180 Km. Aceste trasee se vor marca corespunzător, pentru a îndeplini pe cât posibil 

condiţiile necesare de omologare conform HG nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri 

pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi.  
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În funcţie de desfăşurarea pe teren a traseelor turistice montane se folosesc următoarele 

sisteme de marcaje: 

a) marcaje în grup, care au, iniţial, un parcurs comun, după care semnele se ramifică succesiv 

pe diferite trasee; 

b) marcaje centrifugale, cu semne care se despart chiar de la pornire pe trasee diferite; 

c) marcaje în circuit, care au acelaşi punct de plecare şi de sosire; 

d) marcaje cu ax comun, care au un traseu principal, numit şi magistrală, în general traseu de 

creastă, din care se ramifică sau către care se dirijează mai multe trasee secundare; 

e) marcaje pentru traseele dus-întors. 

 

Criteriile de clasificare a traseelor turistice sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 a HG nr. 77 / 

2003 iar pentru marcarea traseelor (pentru asigurarea uniformităţii şi respectării inscripţionării 

internaţionale) se vor respecta urmatoarele prevederi din anexa 3 din acelasi HG: 

- culorile, dimensiunile si modelul semnelor turistice; 

- semnele de marcaj se vor aplica în ambele sensuri de circulaţie, la distanţe astfel apreciate 

încât să fie uşor vizibile de la un semn la altul, perpendiculare pe direcţii de mers; 

- în zonele în care traseul turistic este bine trasat şi nu are ramificaţii nu se va face exces de 

semne, dar se vor marca în mod deosebit intrările în pădure (din drumuri, poieni, goluri 

alpine, văi) prin unul sau mai multe semne uşor vizibile; 

- pe un traseu comun, marcat cu semne diferite, vor fi aplicate toate semnele, în grup, unul 

sub altul, şi nu alternativ, la distanţe mari unul de altul; 

- în punctele de inflexiune a direcţiei de mers a potecii se vor aplica săgeţi care vor indica 

unghiul direcţional 

- la executarea tuturor marcajelor se vor folosi vopsele reflectorizante şi rezistente la ger, 

căldură, soare, umezeală şi agenţii poluanţi corosivi. 

  

În zonele deschise fără elemente naturale pe care pot fi plasate marcajele se vor monta borne 

indicatoare (piatra, metal sau lemn). Se estimează că se vor instala in total aproximativ 600 ( 

aproximativ 400 borne  si aproximativ 150-200 sageti indicatoare) de marcaje turistice.  La 

intrarea şi ieşirea din fiecare traseu se vor monta panouri informative, cu informaţii de bază 

(denumirea traseului, lungime, timpul de parcurgere, diferenta de nivel, punctul final, profilul 

si harta). Se estimează că se vor monta aproximativ 70 de panouri.  Panourile vor respecta 

cerinţele din modelul ilustrativ anexat la documentaţie.   
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Pentru fiecare traseu marcat se va realiza o fisă a traseului, care va cuprinde următoarele 

informaţii: denumirea traseului, lungime, timpul de parcurgere, diferenta de nivel, punctul 

final, profilul si harta. 

Formatul şi informaţiile afişate pe aceste panouri vor respecta concluziile din strategia de 

vizitare  şi vor afişa brandul local. Acestea se pot descărca  de pe site-ul 

http://www.natura2000transilvania.ro/despre-proiect/studii-si-publicatii/elaborare-strategiei-

de-vizitare-necesare-pentru-accesarea-de-fonduri-in-vederea-realizarii-unei-infrastructuri-de-

management-in-cadrul-proiectului 

 Măsurile de informare şi publicitate se vor realiza în conformitate cu prevederile 

Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, 

Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE 

Nr. 1083/2006 şi a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului şi al Consiliului privind 

Fondul European de Dezvoltare Regională ce definesc măsurile de informare şi publicitate 

privind operaţiunile finanţate din instrumente structurale . 

Beneficiarul este obligat să utilizeze pentru toate produsele de comunicare realizate în cadrul 

Proiectului, următoarele elemente, în această ordine: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului 

României, logo şi slogan POS Mediu şi sigla Instrumentelor Structurale, însoţite de menţiunea 

„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Beneficiarul este responsabil pentru implementarea măsurilor de informare şi publicitate în 

conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 

2006, articolele 8 şi 9 şi va utiliza în acest sens indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate 

Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013, care poate fi accesat la 

următoarea adresă de web: http://www.fonduri-ue.ro/reguli-de-identitate-vizuala-169 

Obtinerea autorizatiei de amplasare a marcajelor turistice si a panourilor cade in sarcina WWF 

si a partenerilor sai.  

 

Perioada de desfăşurare: mai 2013- august 2014. 

Rezultate: 32 de trasee marcate corespunzător, 70 de panouri instalate 

 

Durata_ contractului: de la data semnării contractului până în august 2014  

 

 

http://www.natura2000transilvania.ro/despre-proiect/studii-si-publicatii/elaborare-strategiei-de-vizitare-necesare-pentru-accesarea-de-fonduri-in-vederea-realizarii-unei-infrastructuri-de-management-in-cadrul-proiectului
http://www.natura2000transilvania.ro/despre-proiect/studii-si-publicatii/elaborare-strategiei-de-vizitare-necesare-pentru-accesarea-de-fonduri-in-vederea-realizarii-unei-infrastructuri-de-management-in-cadrul-proiectului
http://www.natura2000transilvania.ro/despre-proiect/studii-si-publicatii/elaborare-strategiei-de-vizitare-necesare-pentru-accesarea-de-fonduri-in-vederea-realizarii-unei-infrastructuri-de-management-in-cadrul-proiectului
http://www.fonduri-ue.ro/reguli-de-identitate-vizuala-169
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Documente de calificare 

  

1. Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

tribunalul teritorial sau acte de înregistrare PFA/ONG. Obiectul de activitate al 

societăţii/asociaţiei trebuie să corespundă cu obiectul contractului. 

2. Operatorul economic este obligat să depună o declaraţie pe propria răspundere 

conform căreia nu se află în conflict de interese în sensul art. 69
1 

 din OUG nr. 

34/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Comisia de evaluare se compune din:  

Maria Mihul - preşedinte  

Mihaela Nechifor – membru  

Carmen Sandu – membru  

      

 

Oferta financiară  

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile 

solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul 

contractului de achiziţie.  

 

Propunerea financiară 

Preţurile din propunerea financiară se vor conforma cu cerinţele specificate mai jos: 

a) oferta de preţ trebuie să acopere întregul contract, astfel cum prevede documentaţia de 

atribuire, 

b) se va detalia preţul total pentru fiecare rezultat în parte aferent obiectului contractului 

pentru a permite plata de facturi parţiale,  

c) ofertanţii trebuie să completeze tarife şi preţuri pentru toate activităţile contractului 

(respectiv etapele menţionate mai sus) pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea 

contractului, preţul trecut în formularul 24 trebuie să fie preţul total al ofertei. 

 

Valoarea estimată a contractului este de 62.907,67 lei fără TVA  

Propunerea tehnică - Propunerea tehnică se va prezenta astfel încât aceasta să respecte, în 

totalitate cerinţele prevăzute în prezentul documentaţia de atribuire.  
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Propunerea tehnică va cuprinde o descriere a serviciilor ce vor fi prestate din care să 

rezulte îndeplinirea cerinţelor din prezenta documentaţie. 

Criteriul de atribuire, care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie este: 

preţul cel mai scăzt cu respectarea tuturor condiţiilor din prezenta documentaţie de traibuire. 

Prezentarea ofertei  

Adresa la care se depun ofertele: Str. Lungă nr. 175, Braşov (personal sau prin poştă) până la 

data de 31.05.2013 ora 14:00.  

 

Oferta se va depune într-un plic în care se vor introduce:  

 propunerea financiară (formularul 24 şi o anexă cu detalierea preţului contractului),  

 propunerea tehnică, 

 documente de calificare  

 

Pe plicul exterior se va ataşa adresa de înaintare (conf. formularului anexat) şi se vor 

menţiona următoarele: 

 numele şi adresa  organizatorului: ASOCIATIA WWF Programul Dunăre Carpaţi 

România- Str. Lungă nr. 175, Brasov, România.  

 datele de identificare ale ofertantului: nume, adresă, precum şi datele de 

identificare ale asociatilor, dacă este cazul. 

obiectul achiziţiei directe  Refacerea marcajelor pe potecile de vizitare existente  

 

Contestaţii: Se depun la Biroul de Proiecte al Achizitorului din Braşov, Str. Lungă, nr. 175, 

între orele 10.00-16.30, tel. 0730098103,  prin fax la numărul 0368/462564 sau prin e-mail la 

adresa: uip.posmediu@wwfdcp.ro 

 

Denumirea instanţei competente:  

Curtea de Apel Brasov  

Adresa: B-dul Eroilor nr. 5, et. 2, Braşov, jud. Braşov 

Tel.: 0268.413.741; Fax: 0268.475.146; 

 E-mail: cabv@just.ro     

 

Nota! Lipsa oricărui document solicitat de către autoritatea contractantă atrage 

descalificarea ofertantului. 

  

Întocmit :  

Maria Mihul -  Manager Proiect  

mailto:uip.posmediu@wwfdcp.ro
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FORMULARE
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Anexa nr. 24– Formular de ofertă – servicii 

.............................................. 

(denumirea/numele ofertant) 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...... 

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea 

serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda 

ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de 

.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm 

serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica 

anexa la formular) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) 

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru 

noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind 

câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din 

documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă 

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

 |_| nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind 

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă 

primită. 

Data _____/_____/_____ 

..............................................................................., 

(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 
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OPERATORUL ECONOMIC                                 Inregistrat la sediul autoritatii contractante 

 .........................................                                         nr. ........... / ..................... 

(denumirea/numele) 

 

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE 

 

Catre ................................................................................. (denumirea autoritatii contractante 

si adresa completa) 

 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. .................. din ....................../(ziua/luna/anul) prin 

care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului 

.........................................................../ (denumirea contractului de achizitie publica) noi 

........................................................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat 

urmatoarele: 

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de 

.................. copii: 

a) oferta; 

b) documentele care insotesc oferta. 

 

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele. 

 

Data completarii .................................                                                          

 

 

 

OPERATORUL ECONOMIC................... 

.................................... 
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