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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 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.  

 

Denumire achiziţie: Elaborarea de recomandări pentru adaptarea infrastructurii de 

transport la cerinţele speciilor şi habitatelor Natura 2000   

 

Preambul 

În ultima perioada s-a înregistrat o creştere a numărului de proiecte de infrastructură în 

interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000. Pentru a putea veni în ajutorul 

autorităţilor locale,  regionale şi naţionale se vor elabora recomandări pentru proiectele de 

infrastructură în siturile Natura 2000 incluse în proiect pentru adaptarea acestora la cerinţele 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar. Se va pune accent deosebit pe infrastructură de 

transport.  

Activitatea de inventariere specii şi habitate (activitate subcontractată sau implemenată direct 

de către partenerii proiectului) se va concentra în traseului autostrazii Transilvania pentru a se 

colecta informaţii necesare studiului privind distribuţia şi efectivele speciilor.  

Prin acest  contract se  va realiza un raport cu propuneri de măsuri pentru reducerea efectelor 

negative asupra acestor specii şi habitate de interes comunitar.  

Impactul pe care proiectele de infrastuctură şi alte investiţii îl au asupra speciilor şi habitatelor 

de interes comunitar este puţin cunoscut.  

În siturile incluse în proiect, un impact deosebit îl va avea realizarea autostrăzii Transilvania. 

Propunerea de recomandări  în baza datelor legate de speciile şi habitatele de interes 

comunitar ce se găsesc de-a lungul autostrăzii proiectate este esenţială pentru stabilirea şi 

implementarea de către beneficiarul autostrăzii a măsurilor care pot reduce sau compensa 

impactul investiţiei.  

Diminuarea respectiv compensarea impactului negativ asupra siturilor Natura 2000 este o 

obligaţie ce derivă din articolul 6 a Directivei Habitate.  
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Obiectiv general: Elaborarea de recomandări pentru adaptarea infrastructurii de 

transport la cerinţele speciilor şi habitatelor Natura 2000  

Activităţi de realizat:  

1. Se vor colecta informaţii de pe întreg teritoriul acoperit de proiect şi se va realiza un 

studiu cu recomandări generale pentru realizarea infrastructurii de transport pe 

suprafaţa SPA şi SCI-uri, studiu care să se constituie ca exemplu şi pentru alte situri 

Natura 2000 sau arii protejate de interes naţional. 

2.  Se vor realiza recomandări specifice în funcţie de datele obţinute din inventarirea 

speciilor şi habitatelor de interes comunitar de-a lungul traseului autostrăzii 

Transilvania, tronsonul de pe teritoriul proiectului. Aceste recomandări specifice vor fi 

incluse în studiul final. Această activitate va avea ca rezultat final Măsuri de 

diminuare şi compensare pentru micşorarea impactului negativ pe care autostrada 

Transilvania o va avea asupra speciilor şi habitatelor Natura 2000 de pe suprafaţa 

proiectului. 

 

Subcontractantul împreună cu reprezentanţi ai beneficiarului vor organiza întâlniri între 

autorităţile locale, reprezentanţi firmă construcţie autostradă, APM-uri locale şi ARPM 

Sibiu.Prin intermediul acestor întâlniri se urmăreşte ca recomandările dezvoltate să fie incluse 

în activităţile de dezvoltare a autostrăzii, în felul acesta impactul asupra speciilor şi habitatelor 

comunitare va scădea semnificativ.  

Rezultatul final al acestui contract va fi un studiu care va cuprinde: 

- Măsuri de diminuare şi compensare pentru micşorarea impactului negativ pe 

care autostrada Transilvania o va avea asupra speciilor şi habitatelor Natura 

2000. 

- Recomandări generale pentru proiectarea / realizarea de infrastructură de 

transport şi alte investiţii pentru SPA şi SCI-uri.  

 

Perioada de desfăşurare: octombrie 2011 – aprilie 2013 

 

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, 
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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 pe 

care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului, preţul trecut în formularul 

24 trebuie să fie preţul total al ofertei. 

 

Valoarea estimată a contractului 30.443,07 lei  

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 caietul de 

sarcini şi un plan de activităţi. 

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 30.04.2013. 

Prezentarea ofertei  

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

data de 26.09.2011 

 

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, 

 

Pe plicul exterior se va ataşa adresa de înaintare (conf. formularului anexat) şi se vor 

menţiona urmatoarele: 

 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 „Elaborarea de recomandări pentru adaptarea 

infrastructurii de transport la cerinţele speciilor şi habitatelor Natura 2000  ”. 
 
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 
 
 

mailto:uip.posmediu@wwfdcp.ro
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Denumirea instanţei competente:  
Curtea de Apel Braşov 
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. 
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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) 
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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 

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


