
	  

	  

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  

“Dezvoltarea durabilă a inițiativelor locale în Podișul Hârtibaciului”- Înființarea unui centru 
de vizitare  

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. 

Contextul atribuirii contractului: 

În momentul actual, în România sunt foarte puține centre de informare în situri Natura 2000, cu 
scopul de a prezenta Rețeaua Natura 2000, a beneficiilor legate de comunitate și pe deasupra 
să funcționeze și ca centre de suport/informație pentru localnici.  

Obiectivele specifice contractului:  

1. Înființarea unui Centru Comunitar de Informare  

Centrul va servi ca un centru de informare atât pentru cetățeni cât și pentru vizitatori pe teme 
legate de: conceptul de biodiversitate - Sit Natura 2000 - managementul ariei protejate, 
posibilitățile de dezvoltare, inclusiv afaceri prietenoase mediului pentru localnici, posibilitățile de 
petrecere a timpului liber în aria proiectului atât pentru turiști cât și pentru localnici (facilități de 
cazare, masa, produse alimentare, meștesugărit, etc. şi atracţiile zonei). Centrul de informare 
va pune la dispoziţia vizitatorilor informații pe toata durata vizitei incepand de la punctele de 
intrare si pana la destinaţiile finale de vizitare din aria proiectului , pe traseele tematice sau in 
zonele de mare concentrare.  

Centrul va contribui la creșterea nivelului de informație legat de beneficiile pe care statutul de 
arie protejată poate să îl aducă comunităților locale prin dezvoltarea de mici afaceri bazate pe 



	  

	  

valorile naturale, produsele locale și stilul tradițional de viață. În acest sens, centrul de 
informare va avea în dotare materiale informative care vor veni în întâmpinarea nevoilor de 
cunoaștere legate de reteaua Natura 2000 și în final să aducă un aport important la educarea 
oamenilor în spiritul respectului faţă de natura înconjurătoare, și păstrarea şi valorificarea 
durabilă a capitalului natural la nivel national.  

Realizarea centrului de informare presupune dotarea spațiului existent, daca este cazul, cu 
următoarele:  

- mobilier si aparatura specifică pentru astfel de activități  

- amenajări conexe spațiului existent (împrejmuire, curte, etc)  

Toate modificările/lucrările trebuie făcute în concordanță cu specificul arhitectural local. 

De asemenea prestatorul trebuie să realizeze proiectul tehnic al centrului de informare astfel 
încât acesta să-și îndeplinescă scopul informativ și educativ. 

Pentru realizarea obiectivului propus  ofertantul va asigura 1 persoană din comunitatea locală 
necesară pentru funcționarea centrului cât și a costurilor necesare funcționării (ex. utilități) până 
la finalul proiectului (30.06.2016), urmând ca în perioada de implemetare a activitățiilor 
proiectului să se indentifice soluții/posibile parteneriate locale cu autorități sau companii 
interesate sa sustina dezvoltarea durabilă in zonă. Persoana din comunitate va asigura 
prezența la centru sau în comunitate pentru diseminarea informației 4 ore/ zi de luni până 
sâmbătă, în funcție de necesități. Programul de lucru va fi agreat împreună cu beneficiarul. 

2. Dezvoltarea strategiei de interpretarea a Centrului, cu scopul de creștere a gradului 
de conștientizare legată de statutu de Sit Natura 2000.  
 

În acestă secțiune se vor indentifica temele majore de interpretare a naturii/promovare a 
protejării naturii pe suprafaţa ariei naturale protejate. Una dintre temele pentru interpretare ar fi, 
de exemplu, legată de specia Aquila pomarina - Acvila țipătoare mica și de legătura pe care o 
creează între 2 continente: “Aquila pomarina – mesagerul Natura 2000 din România în Africa”. 
În elaborarea strategiei se va pleca de la funcțiile centrului de informare (educaţie & informare 
publică, stimulare afaceri pentru localnici, loc de întâlnire pentru localnici) si se vor identifica 
teme și expozitii tematice, un plan de activități care vor fi intreprinse în cadrul acestui centru și 
se va identifica un mecanism de monitorizare a impactului activităților descrise. 

 
3. Promovarea zonei și a produselor turistice.  



	  

	  

Produsele și serviciile turistice vor fi identificate în aria proiectului și vor fi promovate prin 
participarea la un târg de turism și prin intermediul materialelor printate – sub forma unui 
catalog de promovare a zonei Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt. 

Prestatorul trebuie să realizeze pe perioada desfășurării activității 3000 exemplare de 
cataloage in 3 limbi (romana, germana si engleza, cate 1000 buc/fiecare limba)  in care să 
promoveze zona proiectului, a ONG-urilor care activează în zonă, a activităților turistice 
existente și orice alta activitate relevanta pentru comunitate locala și turiști. 

Rezultate așteptate ale contractului:  

ü 1 centru de informare comunitară funcțional și activ 

ü O strategie de interpretare a centrului 

ü Participarea la 1 târg de turism pentru promovarea zonei. 

ü 3.000 de exemplare Catalog, A4, policromie, 32 de pagini, plus coperta, hartie reciclata; 
câte 1.000 buc. Pentru fiecare din cele 3 limbi  Ro/Ge/En (catalog de promovare a zonei, 
a ONG-urilor, a partenerilor WWF, a activitatilor turistice existente).  

 
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: servicii  
3. Procedura aplicată: achiziţie conform Anexei III din contractul de finanţare nr. 
9E0698.02. Oferta va cuprinde prețul/fiecare din rezultate. 
4. Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 20.03.2015  ora 12:00 
5. Adresa unde se primesc ofertele: prin email mnechifor@wwfdcp.ro, 
cpapp@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, 
cpapp@wwfdcp.ro 

           7. Durata contractului: de la data semnării până în data de 31/05/2016. 
 
 
 
 
Data 12.03.2015    
Întocmit:  Mihaela Nechifor  
Aprobat: Cristian Remus Papp   
 
 
 

 



	  

	  

 

 

 

 

 

 

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) 
 
  
 
 
 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 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) 



	  

	  

 
 
 
 



	  

	  

	  


