
 

 

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  

“Servicii de consultanță pentru promovarea produselor și soluții de marketing 

personalizate pentru antreprenorii locali din 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. 

Prestatorul trebuie să identifice cele mai atractive metode de promovare a 2 antreprenori locali:  

- Asociatia Ecoprod - Centrul Regional de Produse Tradiţionale Ecoprod de la Hoghiz a fost 

înfiinţat ca urmare a iniţiativei Lafarge România de a susţine activităţi generatoare de venituri 

alternative din agricultură, cu accent pe ce oferă biodiversitatea locală, în beneficiul membrilor 

comunităţii. Este vorba despre o fabrică de mici dimensiuni, organizată în fostul cămin cultural al 

fabricii, unde sunt produse şi comercializate produse alimentare conservate după rețete care 

respectă specificul local din Hoghiz, fără să se folosească conservanți și coloranți artificiali. 

Printre produsele comercializate se numără: zacuscă de vinete și de vinete cu ciuperci, salată 

de sfeclă roșie cu hrean, salată de hrean, morcov și gogoșar, dar și gemuri și dulceţuri: gem de 

prune cu nuci ușor coapte și măcinate, dulceață de pere, gem de mere și gem de mere cu mentă, 

gem de mure, de zmeură, etc. Acestea sunt promovate sub logo-ul „Pofteli boierești!“.  

În momentul de față cei de la asociație au un website care este suspendat.  

Prestatorul va trebui să: 



 

 

- reactiveze site-ul existent sau să creeze altul nou (de luat în considerare inclusiv varianta 

de wordpress), 

- să modifice structura site-ului astfel încât să fie mai înclinată înspre promovarea și 

vânzarea produselor către un public cât mai larg  

- identifice împreună cu beneficiarul alte variante de promovare: (ex:materiale tipărite)  

- participe la rebranding-ul produselor comercializate, daca acesta este una dintre soluțiile 

identificate,   

- să asigure consultantă pe parcursul implementări contractului, 

- dar și oricare alte activități care reies pe parcursul procesului și care au legătură cu 

marketingul, branding-ul și vânzarea produselor. 

  

 

- Christian Rummel PFA- dulgher și restaurator, repară uși, ferestre clasic dublate și chituite 

tradițional cu mânere și balamale tradiționale, porți săsești dar și roți de trăsură și calești. 

Lucrează numai cu lemn masiv. De asemenea se ocupă cu organizarea de workshopuri pe 

partea de dulgherie, tâmplărie, schimburi de experiență între tineri restauratori din România și 

Germania, cursuri atât teoretice cât și practice legate de scări și tâmplărie tradițională. Pe lângă 

partea de meșteșugărit el se ocupă și de activități turistice, organizând ture cu trăsura în satul 

Richiș și împrejurări. 

Plecând de la produsele/activitățile care sunt promovate, prestatorul va trebui să: 

- identifice publicul țintă pentru activitățile prestate de antreprenor, 

- identifice canalele de promovare/distribuție (gen blog, site, materiale tipărite, etc) pentru 

fiecare grup țintă și căile necesare de a atinge acest public, 

- contribuie la creșterea capacității de comunicare a antreprenorului, a vizibilității acestuia, 

- identifice posibile strategii de dezvoltare pentru antreprenori (ex: dezvoltarea  de noi 

produse,  îmbunătățirea eficienței folosirii materiei prime din punctul de vedere al protectiei 

mediului- utilizarea integrală a resursei naturale utilizate, intrarea pe noi piețe geografice, 

etc.)  

Prestatorul are obligația de a vizita antreprenorii împreună cu beneficiarul pentru a avea o 

imagine clară a situației din teren.  

Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului orice alte informații legate de antreprenori. 



 

 

 
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): 13.05.2016, ora 12:00 

5. Adresa unde se primesc ofertele: prin email cpadurean@wwfdcp.ro/ 
mnechifor@wwfdcp.ro sau 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. 
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7. Durata contractului: de la data semnării până în data de 30.09.2016  

8. Valoarea estimată a contractului este de 18.350 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 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 

_________________________ 

(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,  

 _________________  

 

 

 


