
 

 

Proiect: Natura 2000 şi Dezvoltare Rurală în România  

Finanţator: Swiss Intermediate Body  

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene 

pentru Uniunea Europeană extinsă. 

  

Termeni de referinţă pentru contractul având ca obiect “Pregătirea în vederea obținerii 

certificatului de către Ocolul Silvic Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A.” 

 

Obiectivele proiectului:  

Proiectul are ca scop îmbunătăţirea implementării reţelei Natura 2000 şi a reţelei naţionale de 

arii protejate în România prin promovarea dezvoltării rurale şi demonstrarea oportunităţilor 

locale de dezvoltare. 

1. Achizitor: Asociaţia WWF-Programul Dunăre-Carpaţi România 

2. Tipul achiziţiei: servicii  

3. Procedura aplicată: achiziţie conform Anexei III din contractul de finanţare nr. 9E0698.02  

4. Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 08.07.2014 ora 14:00. 

5. Adresa unde se primesc ofertele: prin e-mail cpadurean@wwfdcp.ro, mnechifor@wwfdcp.ro 

sau prin fax la numărul 0368/462564.  

6.  Termenii de referinţă  se pot procura prin e-mail de la adresele cpadurean@wwfdcp.ro, 

mnechifor@wwfdcp.ro. 

7. Valoarea estimată a contractului: 74.576,4 lei echivalentul a 20.660 CHF,  la cursul BNR 

licitat în data de 30.06.2014 de 1 CHF= 3.6097 lei. 

8. Durata contractului: iulie 2014- septembrie 2014        

9. Adresa unde se vor livra produsele: Str. Lungă nr. 175, Braşov – Persoană de contact: 

Carmen Pădurean- Manager Proiect  
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Cerinţe minime la încheierea contractului: 

Ofertantul va depune:  

1. Documente de calificare, respectiv următoarele:  

- Declarația privind eligibilitatea (anexă nr 1 la termenii de referință),  

-  Declarația  privind calitatea de participant la procedura (anexă nr. 2 la termenii de 

referință), 

- Declarația privind respectarea de către ofertant a cerințelor din termenii de referință (de 

completat anexa nr. 3 la termenii de referință),  

- Declarație  pe propria răspundere că nu se află în conflict de interese cu 

beneficiarul/achizitorul  (de completat anexa nr. 4 la termenii de referință). 

2. Oferta tehnică și financiară. 

În ofertă vă rugăm să specificați toate detaliile de natură tehnică și financiară menite a fi luate 

în calcul la întocmirea ofertei.  

Ofertantul va fi exclus de la procedura de achiziție dacă se află în una din următoarele situații:  

- se află în conflict de interese cu achizitorul  

- nu a furnizat informațiile solicitate de către achizitor sau a furnizat declarații false  

- a depus oferta după termenul limită specificat în termenii de referință 

- omite să depună declarația de eligibilitate, astfel cum prevede documentația de atribuire. 

-  oferta tehnică și financiară nu este conformă cu cerințele menționate în termenii de referință   

Criterii de atribuire:  

-          Prețul cel mai mic 

- Experienta similara pentru pregătirea de ocoale silvice în vederea obținerii certificatului 

pentru management forestier responsabil (minim un Ocol Silvic) sau a identificării de PVRC-uri 



 

 

(minim 10 000 ha). Dovada experienței similare se face pe baza copiei unui contract similar sau 

a unei scrisori de recomandare. 

Prestatorul va livra următoarele rezultate: 

- Efectuarea unei vizite de evaluare în vederea identificării posibilelor neconformități și 

punctelor tari ale standardului FSC. Procesul de evaluare va cuprinde o fază de birou și 

una de teren. 

- Manual proceduri FSC management forestier Ocol Silvic RPL Săcele RA, 

- Identificare elemente de biodiversitate ( specii rare, amenințate, periclitate, de plante și 

animale) și plan de monitorizare, 

- Identificare PVRC,  

- Elaborare măsuri de management PVRC-uri și plan de monitorizare, 

- Instruirea personalului ocolului referitor la principiile și criteriile FSC, utilizarea 

substanțelor chimice, neconcordanță între legile, regulamentele și principiile și criteriile 

FSC, 

- Proceduri și politici de gestionare a lemnului mort, 

- Analiza factorilor interesați și coordonarea consultărilor publice, 

- Elaborare de proceduri privind sesizările/reclamațiile și mecanisme de rezolvare a 

disputelor/litigiilor legate de: dreptul de proprietate, cerințele standarului FSC și marca 

înregistrată, 

- Lista legislației naționale și internaționale aplicabile, 

- Cerințe FSC referitoare la protecția și securitatea muncii, 

- Proceduri  privind acordul conducerii Ocolului pe termen lung cu principiile FSC, 

- Proceduri privind zonele de protecție din lungul cursurilor de apă, 

- Proceduri privind separarea și vânzarea lemnului certificat FSC, 

- Cartarea și elaborarea de hărți la nivel de ocol, 



 

 

- Elaborarea unui studiu de impact social conform cerințelor FSC, 

- Elaborarea unui studiu de impact de mediu conform cerințelor FSC, 

- Elaborarea de proceduri și instruirea în baza lor a tuturor firmelor de exploatare de pe 

raza ocolului. 

 

Data 30.06.2014  

Întocmit:  Mihaela Nechifor  

Aprobat: Carmen Pădurean  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERATOR ECONOMIC                                                                                                   Anexa 1  

  ____________________ 

           (denumirea/numele) 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

 

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,  

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa 

operatorului economic) 

 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de 

fals în acte, că: 

- în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru 

participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.  

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar 

sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. 

De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 

profesională. 

- am îndeplinit și acoperit obligațiile fiscale pentru taxe și impozite, asigurări sociale la Bugetul de 

Stat în conformitate cu legea în vigoare din România; 

- nu am  fost acuzat de încalcarea vreunui contract prin nerespectarea obligațiilor contractuale în 

cadrul unei proceduri de achiziții sau orice altă finanțare asigurată de Guvernul Elveției sau alt 

Finanțator internațional; 

  

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 

că beneficiarul  are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente 

doveditoare de care dispunem.  

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

  

                                                                                                                             

 

    Data completării ......................                                                  Operator economic, 

_________________                                                                     (semnatura autorizată) 



 

 

Operator economic                                                                                                                      Anexa 2 

 

_________________________ 

(denumirea/numele) 

 

  

 

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

 

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...................... (denumirea 

operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei 

de fals în acte, ca la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 

............... (se mentioneaza procedura), având ca obiect ................. 

(denumirea produsului, serviciului ), la data de ....... 

(zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), 

particip si depun oferta: 

[ ] în nume propriu; 

[ ] ca asociat în cadrul asociatiei ..............................; 

[ ] ca subcontractant al .........................................; 

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 

2. Subsemnatul declar ca voi informa imediat beneficiarul  daca vor 

interveni modificari în prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii 

procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, în cazul în care vom fi 

desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica. 

 

3. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare 

detaliu si înteleg ca beneficiarul  are dreptul de a solicita, în scopul 

verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, 

orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

 

Operator economic, 

 

 

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

(semnatura autorizata) 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                 Anexa 3  

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

 

DECLARAŢIE privind criteriile de calificare 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic), în calitate de:ofertant unic (cu ofertă individuală) 

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), ‚ .............organizată de 

............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că îndeplinesc criteriile de calificare astfel cum au fost solicitate 

în termenii de referință  și sunt de acord cu regulile de verificare și audit. De asemenea confirm 

corectitudinea și veridicitatea informațiilor furnizate în ofertă.   

 

 

 

Data completării      Operator economic, 

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

 (semnătură autorizată) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  Anexa 4  

Operator Economic 

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

(denumirea) 

 

 

DECLARAŢIE privind conflictul de interese 

 

Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 

economic), în calitate de:ofertant unic (cu ofertă individuală) 

la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), ‚ .............organizată de 

............ (denumirea autorităţii contractante), la data de................ zi/luna/an), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile 

aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în conflict de interese cu  Achizitorul.  

 

 

 

 



 

 

 

Data completării      Operator economic, 

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

 (semnătură autorizată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


