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Beneficiar: ASOCIATIA WWF PROGRAMUL DUNARE CARPATI ROMANIA, 

adresa de contact: Str.Lungă nr.175, fax: 0368/462564, tel:0730098103 

Persoană de contact: Florentina Florescu- Manager de Proiect 

 

Denumire achiziţie: Elaborare strategiei de vizitare necesare pentru accesarea de 

fonduri în vederea realizării unei infrastructuri de management 

 

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. 

 

Descrierea ariei: 

 

Aria proiectului este de 267.000 hectare, cu o populaţie de cca. 60.000 locuitori, repartizată în 

44 de comune. Populaţia încă trăieşte în strânsă legătură cu  peisajul înconjurător, care include 

pajiştile cele mai bogate ale Europei şi întinsele păduri caducifoliate. Aici există multe 

habitate şi specii ce sunt în Lista Roşie IUCN şi de asemenea au un statut prioritar în 

Directiva Habitate, inclusiv cele mai mari populaţii de carnivore mari din etajul deluros (urs şi 

lup). 

1. Situri Natura 2000  

- Podişul Hârtibaciului ROSPA 0099 
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- Sighişoara Târnava Mare ROSCI0227 

- Pădurea de stejar şi gorun de la Dosul Fanatului ROSCI0144 

- Pădurea de stejar şi gorun de pe Dealu Purcăretul ROSCI0143 

- Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu ROSCI0132 

2. Arie protejată de interes naţional   

Rezervaţia Naturală “Stejarii seculari de la Braite Municipiul Sighisoara”  

 

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului şi modul principal de utilizare a 

terenurilor din cadrul acesteia. 

Folosirea terenurilor este următoarea: teren arabil, păşuni, fâneţe, livezi, pădure, cursuri de 

apă, teren neproductiv, vii. Nu pot fi date cifre exacte până când nu se execută studii detaliate. 

Conform datelor extrase din harta CORINE LANDCOVER s-au estimat următoarele:  

 

Categorie de folosinţă Suprafaţa (ha) 

Urban 5.561 

Suprafeţe agricole 155.779 

Pădure 88.073 

Tufarişuri 15.799 

Zone umede 1.492 

Râuri  449 

 

Proprietatile sunt majoritar proprietăţi private ( peste 75 %). 

 

Descrierea ştiinţifică a ariei/zonei proiectului: 

Această zonă este caracterizată de existenţa unor pajişti foarte întinse, care constituie obiect 

de exploatare agricolă. Flora şi fauna sunt extrem de variate, incluzând multe specii periclitate 

la nivel internaţional din Directiva „Habitate” a UE, peste 40 de specii menţionate în Anexa I 

la Directiva „Păsări”, şi peste 50 de specii de plante cultivate, toate acestea prezentând o 

importanţă deosebită pentru agro-biodiversitate. 

Importanţa ariei/zonei proiectului pentru biodiversitate şi/sau pentru conservarea 

speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional  

Utilizarea tradiţională a terenurilor a păstrat o diversitate biologică ridicată. Aria este de 

importanţă internaţională, având în vedere că probabil ultimele pajişti de mare întindere în 

Europa sunt perfect funcţionabile din punct de vedere ecologic. Managementul tradiţional a 

stabilit un echilibru între activităţile umane şi natură, acesta rămânând neschimbată din evul 

mediu. 

Studiile efectuate arată că aria cuprinde numeroase specii de faună şi floră, care sunt 

periclitate la nivel naţional şi internaţional, aici fiind incluse: 

Floră: 

 10 taxoni vegetali periclitaţi în Europa, incluşi în anexele Directivei Habitate şi ale 

Convenţiei de la Berna (includ Larix polonica, angelica, arnica, papucul doamnei, Echium 

rossicum, narcisele, dediţeii) 
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 77 taxoni periclitaţi la nivel naţional, incluşi în Lista Roşie naţională 

Faună 

 23 specii de mamifere periclitate în Europa şi protejate prin Directiva Habitate şi 

Convenţia de la Berna, incluzând lupul, ursul, pisica sălbatică, vidra 

 55 specii de păsări periclitate în Europa, incluse în Directiva Păsări şi Convenţia de la 

Berna, incluzând uliul păsărar, uliul porumbar, cârstelul de câmp şi 76 specii protejate la nivel 

naţional 

 10 specii de reptile şi amfibieni protejate prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna, 

incluzând buhaiul de baltă cu burtă roşie 

 11 specii protejate de peşti prin Directiva Habitate şi Convenţia de la Berna 

 600 specii de fluturi sunt descrise în cadrul acestui spaţiu - 6 fiind protejate prin Directiva 

Habitate şi Convenţia de la Berna şi 22 protejate la nivel naţional. 

 

În acest spaţiu diversitatea culturilor agricole coexistă cu o bogată biodiversitate naturală atât 

sub aspect cantitativ cât şi calitativ. 

 

Zona Sighişoara Târnava Mare este vizitată pentru atracţiile culturale şi tradiţionale. Toată 

zona proiectului dispune de peisaje deosebite şi valori naturale unice, inclusiv speciile şi 

habitatele de interes comunitar, care se pot constitui ca bază pentru dezvoltarea unor activităţi 

durabile în zonă. Este important ca aceste activităţi să se desfăşoare în baza unei strategii 

armonizate cu obiectivele de conservare ale siturilor Natura 2000.  

Zona proiectului este una din atracţiile turistice ale României, în principal datorită 

obiectivelor istorice şi culturale. Stategia de vizitare va contribui la identificarea modalităţilor 

de promovare a zonei şi a valorilor naturale, constituindu-se în acelaşi timp ca bază de 

fundamentare a unei infrastructuri de management şi vizitare a siturilor.  

Zona fiind deja o atracţie din punct de vedere turistic există riscul ca, fără o strategie de 

vizitare iniţiată concomitent cu procesul de elaborare a planului de management pentru 

siturile Natura 2000, speciile şi habitatele de interes comunitar să fie afectate de planurile şi 

proiectele turistice din zonă.  

Realizarea strategiei este necesară pentru o dezvoltare armonioasă din punct de vedere 

turistic,  fără ca turismul să deterioreze speciile şi habitatele de interes comunitar prezente în 

aria proiectului.  

Strategia de vizitare va oferi cadrul pentru elaborarea de planuri şi studii de fezabilitate care 

să permită accesarea de fonduri pentru realizarea infrastructurii de management şi de vizitare. 

 

Obiectiv general: Elaborare strategiei de vizitare necesare pentru accesarea de fonduri 

în vederea realizării unei infrastructuri de management. 

Procesul de elaborare a unei strategii trebuie să aibă o dimensiune participativă şi să respecte 

principiile dialogului, comunicării şi consultării. 
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 Analiza situaţiei actuale  trebuie să fie cât mai realistă, motiv pentru care colectarea datelor 

din teritoriu trebuie efectuată în colaborare cu autoritatea locală, instituţiile locale şi membrii 

comunităţii locale. De asemenea, definirea obiectivelor de dezvoltare trebuie realizată prin 

metoda participativă, adică prin consultarea tuturor partenerilor şi a grupurilor interesate sau 

direct influenţate de rezultatele acestor obiective. 

Prin elaborarea strategiei de vizitare se va urmări în mod controlat abordarea a doua 

dimensiuni  ale conceptului dezvoltării durabile şi anume  dimensiunea ecologică şi socială, 

orientate spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în 

armonie cu mediul natural, bazându-se pe studii demografice, economice,  statistice şi de 

protecţia mediului. 

Pentru întreaga zonă a proiectului se va elabora o strategie de vizitare. Strategia va fi 

elaborată prin implicarea factorilor interesaţi din zona proiectului. Se vor culege informaţii 

legate de categoria de vizitatori în zonele potrivite, se vor identifica oportunităţi pentru 

satisfacerea experienţei în natură a fiecarui tip de vizitator. Se urmareste producerea unui 

impact negativ minim asupra naturii si comunitatilor locale, rezultand astfel crearea de sanse 

pentru o dezvoltare durabila,  de catre membrii comunitatilor locale.  Elaborare strategiei va 

ţine cont de prevederile şi zonarea existente  în cadrul acţiuniilor de realizare a planurilor de 

management, inventariere specii şi habitate de interes comunitar.  

 

Activităţi de realizat:  

A. Diagnosticarea ofertei şi a amenajării turistice a zonei 

In cadrul acestei etape Prestatorul va elabora o trecere în revista a infrastructurii turistice din 

Zona Sighişoara Târnava Mare, care va cuprinde minim următoarele puncte: 

1. Analiza infrastructurilor turistice existente şi prognozate: structurile de primire turistice, 

căile de acces, investiţiile private şi publice pe termen scurt şi mediu etc, estimarea numărului 

de turişti. In acest cadru se vor identifica şi principalele atracţtii turistice ale zonei. 

2. Diagnosticarea contextului legal şi identificarea eventualelor probleme de gestionare a 

infrastructurilor existente. 

3. Segmentarea pieţei. 

4. Analiza SWOT a zonei. 

Elaborarea acestui audit al ofertei turistice existente se va realiza în colaborare cu principalii 

actori interesaţi din zona proiectului.  

 

B. Planificarea strategică :  

Definirea poziţionării şi identificarea axelor strategice de dezvoltare. În această etapă 

prestatorul va utiliza rezultatele obţinute în etapa anterioară, pentru a propune axele de 
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dezvoltare a unui turism durabil fără afectarea obiectivelor de conservare ale ariei naturale 

protejate în Zona Sighişoara Târnava Mare – Podişul Hârtibaciului.  

 

1. Zonarea teritoriului, din punct de vedere al intereseului turistic, identificarea 

polurilor/centrelor de dezvoltare, pentru valorificarea întregului potenţial natural şi 

cultural/tradiţional al teritoriului, precum şi a patrimoniului şi infrastructurilor existente. În 

acelaşi timp, se va formula viziunea ariei protejate din punct de vedere al managementului 

vizitatorilor şi această viziune se va transpune în propuneri concrete (obiective, 

măsuri/acţiuni, planul de timp pentru implementarea strategiei).  Aceste propuneri ale 

planului de management al vizitatorilor trebuie să asigure integrarea conceptului de vizitare al 

ariei naturale protejate în obiectivul principal de conservare a naturii. 

2. Propuneri concrete (soluţii)  de amenajare de  Infrastructuri pentru recreere, informare şi 

educare, respectiv:  

 Centre de vizitare/ puncte de informare: (ex. educaţie & informare publică, stimularea 

afacerilor pentru localnici, loc de întâlnire pentru localnici etc.); 

 Reţeaua de poteci, 

 Locuri de popas, turnuri de observare etc. 

 

C. Elaborarea planului de informare şi interpretare: 

1. Se vor identifica temele majore de interpretare a naturii/promovare a protejării naturii 

pe suprafaţa ariei naturale protejate. Se va corela fiecare zonă de recreere şi turism cu 

elementele/temele de interpretare, tehnica folosită şi infrastructura necesară. 

Ex. 

Zonă Teme de interpretare 
Tehnici de 

interpretare 

Infrastructura necesară 

pentru interpretare 

    

 

D. Implementarea, monitorizarea si revizuirea  planului de informare  

 

1. Se vor identifica activităţile specifice necesare care vor fi intreprinse în vederea 

managementului vizitatorilor şi implementării zonării turistice propuse. Se va elabora 

structura procesului de implementare cu responsabilităţi şi recomandări aferente. În cadrul 

planului se vor prezenta şi priorităţi pentru implementare, oportunităţi de finanţare.  

 

2. Se va identifica mecanismul de monitorizare a impactului acţiunilor descrise 

(dezvoltarea unei metode care să sprijine urmărirea paşilor stabiliţi dacă sunt utilizaţi cu 

succes). Se va stabili o dată maximă de revizuire (1-2 ani). 
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E. Realizarea unei identităţi vizuale (brand) al zonei bazată pe valorile Natura 2000, 

care va fi promovată la nivel regional şi naţional  

Prestatorul va construi identitatea vizuală a zonei Sighişoara Târnava Mare (logotip, culori, 

fonturi, atitudine vizuală, ton) pe baza unui brand al zonei ce va putea fi susţinut de sub-

brandurile existente sau în curs de formare specifice fiecarei sub-zone. 

Rezultate care trebuie obţinute : 

- Crearea unei imagini de marcă uşor de identificat, de memorat, care să confere încredere 

- Crearea unei imagini creative, integrate, unitare, cu aplicabilitate publicitară 

- Crearea unei sinergii între actorii locali în jurul identităţii destinaţiei 

Prestatorul va oferi cel puţin 3 propuneri de brand bazate pe valorile Natura 2000, urmând ca 

achizitorul să decidă împreună cu acesta brand-ul (identitatea vizuală ) potrivită.  

 

Rezultatul final va fi un studiu care va cuprinde  strategia de vizitare cu integrarea 

tuturor aspectelor de mai sus . 

Raportul final va fi predat în cel puţin 5 exemplare pe hârtie dar şi în format electronic, 

respectând principiile de identitate vizuală a POS Mediu.  

 

Perioada de implementare: noiembrie 2011 – noiembrie  2013 

 

Documente de calificare 

  

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

tribunalul teritorial, valabil la data deschiderii ofertelor. 

2. Experienta similara Prezentarea de cel mult 3  contracte finalizate sau în curs de 

finalizare având ca obiect strategii de dezvoltare turistică din care unul să prezinte sau 

să includă creearea unui brand turistic, de o valoare cumulată cel puţin egală cu 

valoarea estimată a contractului.  

3. Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de 

conducere (se va completa formularul anexat la secţiunea Formulare).   

Personal. 

În oferta sa, ofertantul va prezenta o echipă de experţi care trebuie să posede toate 

competenţele şi experienţa specifică necesare îndeplinirii integrale a sarcinilor prevăzute în 

cadrul acestei documentaţii şi care să poată lucra coordonat şi eficient în procesul de 

implementare a contractului în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate.  
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Echipa de experţi va include şi va fi condusă de un Manager de Contract. Echipa de experţi 

va include, în mod obligatoriu Experţii cheie solicitaţi conform profilului definit în cadrul 

acestei documentaţii. 

 

Experţii cheie : 

 un expert în dezvoltare turistică, cu cel putin  3 ani de experienţă în domeniu  

 un expert în ecoturism, cu cel puţin  3 ani de experienţă în domeniu  

 un expert în interpretarea naturii, cu cel putin 3 ani de experienţă în domeniu  

 un expert în domeniu proiectării de amenajări peisagistice, cu cel puţin 3 ani de 

experienţă în domeniu  

 un grafist/designer, cu cel puţin  3 ani de experienţă în domeniu  

 un expert în planificare şi dezvoltare urbană (rurala), cu cel putin  3 ani de experienţă 

în domeniu. 

Experţii cheie sunt aceia a căror implicare (activitate) este esenţială în atingerea obiectivelor 

contractului.  

Un expert poate fi nominalizat pentru o singură poziţie din cele identificate în prezenta 

documentaţie. 

Indiferent de  perioada de desfăşurare a activităţilor experţilor propuşi, ofertantul se va asigura 

şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, 

scopul şi obiectivele contractului, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în 

cadrul contractului,  precum şi  responsabilităţile atribuite.  

Ofertantul trebuie să se asigure şi să garanteze că experţii pe care îi propune în cadrul acestui 

proiect sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a proiectului pentru realizarea 

activităţilor prevăzute.  

 

Se vor prezenta pentru membrii echipei CV-uri pentru a se dovedi experienţa în 

domeniu. 

 

Echipamentul şi logistica 

 

Ofertantul trebuie să se asigure că experţii sunt dotaţi corespunzător din punct de vedere 

logistic pentru furnizarea serviciilor corespunzătoare. Ofertantul trebuie să asigure suportul 

experţilor implicaţi în cadrul contractului, precum şi echiparea adecvată a acestora.  

În cazul deplasărilor pe teren, ofertantul trebuie să asigure pentru echipa sa, pe toată durata 

deplasărilor, întreaga logistică şi echipamentul necesar, precum şi transportul  experţilor. 

Costurile implicate de aceste activităţi, inclusiv diurna şi costurile aferente cazării membrilor 
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echipei ofertantului sunt considerate ca fiind incluse în preţul contractului. Costurile legate de 

redactarea, multiplicarea şi circuitul documentaţiei, precum şi ale oricăror materiale, rapoarte, 

etc. elaborate de experţi sunt considerate ca incluse în preţul contractului. 

 

În mod particular, ofertantul trebuie să se asigure că există suport furnizat în mod 

corespunzător dedicat aspectelor legate de logistică, activităţi de secretariat şi interpretare 

(dacă este cazul), pentru a putea permite experţilor implicaţi să se concentreze asupra 

responsabilităţilor principale. Ofertantul trebuie să aibă în vedere şi să bugeteze corespunzător 

costurile operaţionale aferente desfăşurării contractului (facturi de telefon/fax, consumabile, 

etc.).  

 

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 

Preturile 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 163.669,39 lei fără TVA. 

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

totalitate cerinţele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.  

Propunerea tehnică va cuprinde: 

- o descriere a serviciilor ce vor fi prestate din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor din 

prezenta documentaţie 

 - şi un plan de activităţi din care să reiasă timpul alocat pentru fiecare etapă în parte 

inclusiv calendarul activităţilor. 
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Criteriul de atribuire, care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie este: 

oferta care îndeplineşte cel mai bine cerinţele autorităţii contractante atât din punct de 

vedere tehnic cât şi din punct de vedere financiar. 

Durata contractului: de la data semnării până la 30.11.2013  (inclusiv plata şi recepţia)    

Prezentarea ofertei  

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

data de 07.11.2011 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 Elaborare strategiei de vizitare necesare pentru 

accesarea de fonduri în vederea realizării unei infrastructuri de management 

 

 

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 : Florentina Florescu- Manager Proiect  

mailto:uip.posmediu@wwfdcp.ro
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FORMULARE



  

 

 

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049 

 

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 _____/_____/_____ 

 

..............................................................................., 
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(nume, prenume şi semnătură),  

 

L.S. 

 

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

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

 

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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Anexa nr. 14 – Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al 

cadrelor de conducere 

 

Operator economic 

_________________ 

(denumirea/numele) 

   

DECLARAŢIE  

 

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT 

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... 

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, 

sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat 

sunt reale. 

 

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

înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în 

scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai 

................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu 

privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 

 

 Anul 1 Anul 2 Anul 3 

Personal angajat    

Din care personal de conducere 

 

   

 

(În cazul solicitării) 

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi a personalului 

responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică. 

Data completării        Operator economic, 

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

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

(semnătură autorizată) 
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Anexa nr. 17- Informaţii referitoare la personalul de conducere 

 

 

INFORMAŢII REFERITOARE  

LA PERSONALUL DE CONDUCERE 

 

 Subsemnatul _/, Director General al societăţii comerciale................................ declar pe 

propria răspundere că pentru lucrarea “_______________”  

voi folosi următorul personal de conducere precum şi următoarele persoane responsabile 

pentru îndeplinirea contractului: 

 

Nr 

crt 
FUNCŢIA 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

Studiile se 

specialitate 

Vechime în 

specialitate 

(ani) 

Numărul de lucrări 

similare, executate 

în calitate de 

conducător 

0 1 2 3 4 

A. PERSONAL DE CONDUCERE 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC 

 

 

 

 

 

DIRECTOR TEHNIC 

 

_____________

________ 

_____________

________ 

 

_____________

________ 

_____________

________ 

 

 

_____________

_________ 

_____________

_________ 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

 

___ 

 

 

 

 

___ 

 

____ 

 

 

 

 

 

____     

 

 

 

 

    

___ 

 

 

B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI  

 

1 

 

 

2 

 

 

………………………… 

 

 

………………………… 

 

………………. 

 

 

………………. 

 

…………… 

 

 

…………… 

 

……………. 
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. 

 

. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operator economic, 

 (semnătura autorizată ) 

 

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