
	  

	  

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  

“Achiziționarea de echipamente necesare pentru dezvoltarea afacerilor antreprenorilor 
locali în zona Hârtibaciu – Târnava Mare –Olt”. 

 

Obiectivele generale ale proiectului:  

Proiectul “Natura 2000 şi Dezvoltare Rurală în România” 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. 

Obiectivul specific al contractului: Achiziționarea de echipamente necesare în vederea 
promovării dezvoltării rurale și demonstrarea oportunităților de dezvoltare. 

 

Contractul are drept scop achiziționarea de echipamente pentru antreprenori, după cum 
urmează: 

LOT 1 – Achiziționarea de produse, echipamente și utilaje apicole   

• 1 Centrifugă radială 12 rame, manual electrică, actionează manual cu frână, actionare 
electrica la 220V și 12 V. Motorul trebuie să fie acționat cu curea. Panoul de comandă 
va avea posibilitatea de a programa timpul și viteza de extracție, va  respecta normele 
UE iar canea va trebui să fie de  inox și cu picioarele demontabile. 

• 1 Cameră de încălzit miere cu regulator electronic: camera va trebui să aibă o 
capacitate de 490 l, să aibe control electronic al temperaturii, iar gama de temperatură 
să fie între 30-75°C. Dimensiuni interioare: 70x70x100 cm 

• 1 Pulverizator împotriva acneei Varroa –Furetto. Furetto este un aparat apicol pentru 
tratamente anti Varroa. Se va folosi cu ulei de parafină și medicamente care conțin 



	  

	  

substanța activă AMITRAZ (Mitak, Taktic, Varachet, Scatabox, etc). Capacitatea 
aparatului trebuie să asigure un tratament aplicat în doar 10 minute pentru 150-200 
familii.  

• 1 Topitor ceară cu abur 7-10 rame. Dispozitivul este destinat pentru recuperarea de 
ceară de albine de pe rame sau de la resturi uscate de material folosind metoda cu abur. 
Va fi dotat cu un arzător cu gaz, care încălzește rezervorul de apă pentru abur. 

• 1 Cântar electronic pentru stupi, capacitate maximă 150 kg, cântar electronic,cu 
panou afișaj digital și mâner detașabil.	  Dimensiuni: L=45cm, l=35cm. 

• 2 Cuțite  de descăpăcit electric 220 V pentru descăpăcit rame: Cuțitul va fi dotat cu 
un termostat pe suport ceramic care va menține temperatura optimă pentru 
descăpăcirea fagurilor fără a lasa cuțitul electric să se supra-încalzească. Lungime lama: 
300mm. 

• 1 Măturător inox: capacitate 30 litri, prevăzut cu robinet 
• 1 Cutie Jenter ( creștere mătci):Trebuie să conțină 45 de pozitii pentru potirasele.  
• 1 Centrifugă reversibilă  
• 1 Tavă de descăpăcit: Tava de descăpăcit va fi din  inox,  cu suport pentru  scurs 

ramele deja descăpăcite. Tava va avea fund de sită pentru scurgerea mierii și va putea fi 
așezată peste un măturător în care să se scurgă mierea filtrata. Suportul pentru rame 
trebuie să aibă  o capacitate de 12 rame. 

• 1 Furculiță descăpăcit: Furculița de descăpăcit va avea un mâner de plastic si dinți din 
inox îndoiți. 

• 1 Mașină de descăpacit cu rolă: mașina nu va necesita încălzire electrică sau pe aburi. 
Prin simpla apăsare căpăceala se sparge fiind pregătită de extracție. 

• 1 Afumător zinc cu două capete:	  Afumătorul va fi din tablă zincată  și va avea două 
funcții: afumător și varojet manual. 

• 1 Daltă de inox: dalta va fi de tip L, cu mâner din lemn. 
• 1Topitor solar pentru ceară: material inox, dimensiuni exterior: Dimensiuni 

exterior:adancime 55 cm, înălțime 25 cm, lungime 92 cm, Dimensiuni tavă: adâncime 
50cm, lungime, 77cm  

• 1 kit fotovoltaic solar: kitul va fi compus din: panou fotovoltaic 1000  watt/zi, 
Acumulator CU GEL 55 Ah, controller și cablurile necesare. Acest tip de kit va trebui să 
ofere posibilitatea de a fi folosit la centrifuga de 12 V, pâna la 24 de ore. De asemenea 
ar trebui să asigure energie pentru: televizor, lumină și un mini frigider. 



	  

	  

• 1 Aparat de tratament păduchi albine: de tip fogger butan îmbunătățit cu butelie și 
echipament de protecție, dotat cu mască de protecție tratamente cu un filtru și mănuși 
apicole de cauciuc cu mânecă.  

• 1 Echipament de protecție – 2 bucăti adulți, 3 pentru copii separat. Masca apicolă 
va trebui să fie cu bluză, dotată cu buzunar frontal, fermoar orizontal sub mască, elastic 
la mâneci și brâu, și să  existe posibilitatea de a lăsa pe spate masca, atunci când 
stuparul nu lucrează la stupi. 

• 1 Cântar apicol: cântar mecanic pentru uz apicol, poate cântări până la 150 kg. Va avea 
posibilitatea de a fi așezat sub stup pentru a putea măsura acumularea zilnică de nectar, 
dimensiunea platformei: 450x550mm, dimensiuni totale: 180x610x480mm. 

• 1 Cutie nicot 100 matci: Cutia Nicot pentru 100 mătci pe serie va fi compusă dintr-o 
cutie nicot, 110 cupule, 100 portcupule, 100 de suporți de bloc și 100 de cuști botca 
(bigudiu).  

• Suflător de albine: Suflătorul va fi alimentat de la o baterie 12V. Acest aparat poate să 
fie folosit în pastoral sau acasă pentru a peria albinele de pe ramele din magazie când 
se face extracția mierii. Albinele periate pot fi colectate într-un recipient și folosite la 
creerea roilor la pachet. 

LOT 2  Achizitionarea unor stupi conform cerințelor de mai jos  

• 30 buc stup vertical model Dadant cu colector de polen: stupul vertical pentru 10, va fi 
prevăzut cu  capac acoperit cu tablă zincată, podișor cu sită pentru aerisire, magazie 
(cut sau marfă), 1/2.Corpul (cuibul stupului) va avea fund din lemn și rampă de zbor 
rabatabilă și va fi prevăzut cu două manere. 

LOT 3  Achiziționarea de produse pentru țesut/cusut sau brodat (Simona Ciuban)  

• 2 bucati Mașini de brodat: mașinile de brodat vor avea 227 de modele de broderii, o 
arie de brodare de 300mm x 180mm, iar viteza de brodare de 1050 împunsături/minut. 
De asemenea vor trebui să asigure tăierea automată de fir, înfilarea automată a acului, 
tensionare automata. Vor fi dotate cu port USB pentru conectare la calculator, ecran 
mare LCD cu touch-screen, iluminare cu LED. Mașinile vor avea accesorii incluse: 
gherghef 10 x 10 cm, gherghef 30 x 18 cm, picioruș pentru brodat, set de ace, bobine de 
rezervă, cutter pentru fire, foarfecă, opritoare de papiote, surubelnițe, creion pentru 
ecranul LCD, perie pentru curățare scame și resturi de materiale, plasă pentru papiote 
(împotriva deșirării atei), cablu USB, manual de utilizare în limba română foarte bine 



	  

	  

structurat. Atât garanția tehnică cât și cea de conformitate asigurate vor fi de minim 24 
de luni.   

• 1 bucată Stație de călcat - V2 Generator de abur portabil de 2 litri cu fier de călcat: 
Generator portabil cu carcasă și boiler din inox prevăzut cu element de încălzire extern 
care să nu fie în contact cu apa, cu indicator luminos pentru lipsa apei, boiler și fier de 
călcat controlate independent.  Stația va fi prevăzută cu fier de călcat MASCHIO și 
suport de cauciuc. Dimensiuni și alte caracteristici: rezistența de încălzire boiler: 1300 
W, alimentare: 220 V, rezistența de încălzire fier: 800 W, presiune abur: 2,5 Bar, 
greutate netă: 7 Kg, dimensiuni: 32x25x22 H cm 

LOT 4 Achizitionare diverse produse pentru activități educative  

• 1 cort: Caracteristicile includ: acoperiș impermeabil 6X3 m,	  structură de aluminiu 6X3 m 
„W” seria octogonal 43X49 mm, mod steag, geantă de steag inclusă, perete lateral 
impermeabil de 3 m cu fereastra, perete lateral impermeabil de 3 m cu ușă, perete 
lateral de 3 m închis) 

LOT 5. Achiziționare diverse echipamente, altele decât cele de mai sus 

• 1 Generator: Generator model GREEN FIELD LT2500S, de curent monofazat, acționat 
de un motor termic pe benzină cu pornire manuală, la sfoară.1 cilindru, capacitate 
cilindrică 163 cm3 , 3000 rotații/minut, capacitate rezervor 15 litri, consum combustibil 
0.9l/h, răcire cu aer, control turație mecanic, aspirație naturală, dimensiuni ( L x l x h ) 
640x455x450, greutate 40 kg.  

• 1 Masină de spălat cu încarcare verticală: specificații tehnice: capacitate de încărcare 
minim 6 kg, Rotatia minim 1000 RPM, Eficiența engergetică minim A++)  

• 1 Ladă frigorifică: Specificații: capacitate minim 200l, Temperatura – 42C) 

LOT 6.  Achiziționare echipamente de tăiat pentru produse din lână   

• 2 Foarfece croitorie profesională Mundial  NPSR 490-12" - lama profesionala. 
Foarfeca profesionala de croitorie nichelat ( marcata NP) , avand o lungime de 30.5 cm 
.Lama de jos este microzimtata (marcata SR ) , previne alunecarea materialelor 
alunecoase , taie atat materialele delicate , cat si cele mai groase . 

 

 



	  

	  

 

LOT 7 Achiziționare mobilier  

• 1 Masă mare din lemn: specificații tehnice: lemn masiv, dimensiuni masă 2,5-3 
metri  per 1,20-1,30 metri) 

• 1 raft pentru depozitare . Dimensiunile: lemn masiv, lungimea 3 metri iar latimea 70/80 
cm,  

LOT 8 Achiziționare mobilier pentru produse din lână   

• 1 Calapod pălării și 1 Calapod ghete   
• 1 Masină de pieptănat/dărăcit 

Ofertantul va putea depune oferta doar pentru 1 singur lot. Orice informație legată de 
recepția produselor și locul de livrare se va discuta împreună cu beneficiarul și va fi 
menționată în contract. 

 
Cerinţe minime la încheierea contractului: 
 

Ofertantul va depune :  

1. Documente de calificare, respectiv următoarele:  

- Declarația privind eligibilitatea (anexă nr. 1 la termenii de referință) care va fi 
completată și semnată  

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

- Declarația privind respectarea de către ofertant a cerințelor din termenii de referință 
(de completat anexa nr.2 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   

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut  

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

2. Tipul achiziţiei:produse   
3. Procedura aplicată: achiziţie conform Anexei III din contractul de finanţare nr. 
9E0698.02. Oferta va cuprinde prețul/fiecare din cele 2 rezultate. 
4. Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 6.10.2015  ora 12:00 
5. Adresa unde se primesc ofertele: prin email cpadurean@wwfdcp.ro /fax la numărul 
0368/462564 sau depunere poștă sau personală la adresa: Str. Lungă nr. 175, Brașov  
6.  Termenii de referinţă  se pot procura prin email mnechifor@wwfdcp.ro sau 
cpadurean@wwfdcp.ro. 
7. Durata contractului: de la data semnării până în data de 31.12.2015. 

 
 
 
 
	  

	  

	  

	  

 

Data  

Întocmit:  Mihaela Nechifor  

Aprobat: Carmen Pădurean  



	  

	  

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 obliga�iilor contractuale în cadrul unei 
proceduri de achizi�ii sau orice altă finan�are asigurată de Guvernul Elve�iei sau alt Finan�ator 
interna�ional; 
  

 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 
_________________________ 
(denumirea/numele) 
 



	  

	  

  
                                                                                                                                                  Anexa 2  
 
Operator Economic 
.......................... 
(denumirea) 

 
 

DECLARAŢIE* 

 
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) 
 
 
 
 
 	  



	  

	  

 

D E C L A R A T I E 

din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese, astfel cum este 
reglementat de legislația națională 

  

 

Subsemnatul………………….in calitate de ………………….. al SC/ PFA……………. SRL/SA pe propria 
raspundere ca nu am:  

- drept membri în cadrul comitetului director  

- şi/sau acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea  

inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, cu persoanele din cadrul conducerii Asociației WWF 
Programul Dunăre Carpați România si a comisiei de evaluare a procedurii.  

  

a) Orieta Hulea  – Director general,   

b) Preşedinte comisia de evaluare :Carmen Pădurean, având funcţia de Manager proiect  

c) Membru comisia de evaluare: Nechifor Mihaela,  având funcţia de asistent proiect 

 d) Membru comisia de evaluare:  Nicoleta Toma , având funcția de  responsabil financiar  

 

  

 Data completarii ______________ Candidat/ofertant,  

 _________________  

	  

	  

	  


