
 

                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                      

      

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

pentru achiziționarea de 

Servicii de identificare, inventariere şi monitorizare specii şi habitate de interes 

conservativ din aria naturală protejată ROSCI0008 Betfia 

 

în cadrul proiectului 

 

ROHU53 „CONSERVATION AND PROTECTION OF THE CROSS BORDER 

NATURAL HERITAGE OF BIHOR – HAJDU-BIHAR COUNTIES” FINANŢAT 

PRIN PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020 

 

Cod CPV: 

73110000-6 Servicii de cercetare 

92533000-6 Servicii de rezervaţii naturale 

 
Procedura aplicată: Procedură competitivă, conform Procedurii pentru beneficiarii privați din 

România pentru atribuirea contractelor de furnizare de bunuri, servicii și lucrări finanțate în 

cadrul Programului INTERREG V-A România-Ungaria 

 

1. INFORMAȚII GENERALE 

Titularul proiectului – Beneficiar privat 

Denumire oficială: Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă Ecotop Oradea 

Adresă: Str. George Călinescu nr. 7 bl. AN44 ap. 5 

Localitate: Oradea Cod fiscal: 7142614 

Judeţ: Bihor Telefon: 0040 359425591 

E-mail: contact@ecotoporadea.ro  Fax: 0040 359425590 

Adresa de internet: www.ecotoporadea.ro  

Adresa biroului instituţiei contractante: Oradea, str.Graurilor nr.5, cod 410169 

 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

 

mailto:contact@ecotoporadea.ro
http://www.ecotoporadea.ro/
http://www.interreg-rohu.eu/


 

                  

 

 

2. OBIECTIVELE PROIECTULUI 

Fundaţia pentru Cultură şi Educaţie Ecologistă Ecotop Oradea implementează, în calitate de partener, 

în cadrul programului INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020, proiectul Conservation and 

protection of the cross border natural heritage of Bihor - Hajdú-Bihar counties, indicativ ROHU53.  

În cadrul proiectului, se doreşte îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes 

conservativ comunitar şi naţional, prin implementarea măsurilor prevăzute în planurile de 

management, realizarea sau reabilitarea unor facilităţi în sprijinul cunoaşterii şi protejării patrimoniului 

natural al ariei naturale protejate.  

În acest sens, se are în vedere derularea activităţii T.3.5 – Identificarea şi monitorizarea speciilor de 

interes conservativ din aria naturală protejată ROSCI0008 „Betfia”. Activitatea presupune 

identificarea, inventarierea şi monitorizarea unor specii de plante, nevertebrate, chiroptere, amfibieni, 

reptile, păsări şi habitate de interes conservativ, comunitar și national, întocmirea unor rapoarte 

conţinând identificarea GIS a speciilor şi habitatelor, harta de distribuţie, evaluarea stării de 

conservare.  

Perioada de derulare a activităţii este de 18 luni. 

 

3. OBIECTUL ACHIZIȚIEI  

 

Prezenta achiziție are drept scop semnarea unui contract de servicii în cadrul căruia Prestatorul să 

realizeze activități specifice și analize în teren în cadrul ROSCI0008 „Betfia”. 

Conform cererii de finanţare, partenerul 3 va externaliza serviciul de realizare a acestor activităţi, care 

constă în identificarea, inventarierea şi monitorizarea speciilor şi habitatelor de interes conservativ, 

comunitar și național, cu focusare asupra acelor specii care nu au putut fi identificate pe perioada 

elaborării planului de management (2015-2016) şi a acelor specii care necesită atenţie sporită, datorită 

stării de conservare actuale precare (nesatisfăcătoare U2, inadecvată U1, necunoscută XX). 

Achiziția se desfășoară în conformitate cu prevederile ”Procedurii pentru beneficiarii privați din 

România pentru atribuirea contractelor de furnizare de bunuri, servicii și lucrări finanțate în 

cadrul Programului INTERREG V-A România-Ungaria”, Anexa 4 a Manualului de 

Implementare a Proiectului, revizia 2/2018, numită în continuare Procedura, disponibil pe pagina 

www.interreg-rohu.eu, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile 

solicitanților/Beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 

finanțate din fonduri europene în cadrul Programului de cooperare interțări INTERREG V-A. 

 

 

4. SPECIFICAȚII TEHNICE  

 

În vederea îndeplinirii cu succes a obiectivelor proiectului, respectiv contractului care face obiectul 

prezentei proceduri de achiziție, publicată în conformitate cu prevederile Procedurii, Prestatorul va fi 

responabil pentru realizarea următoarelor activități (extras din cadrul Cererii de Finanțare care a stat 

la baza obținerii finanțării nerambursabile), în conformitate cu prevederile Aplicației de Finanțare. 

 

 

 

 

http://www.interreg-rohu.eu/


 

                  

 

 

Descrierea activităţii: 

 

▪ 1.1 Identificarea și monitorizarea pentru habitatele și speciile de plante de interes 

conservativ 

Habitate și specii vizate: speciile Spiranthes spiralis, Crocus vernus, alte specii de plante de interes 

conservativ naţional şi comunitar, aflate pe Listele Roşii, în special orhidaceae; habitatele: 6240* 

Pajişti stepice subpanonice, 6210 Pajişti xerofile seminaturale şi facies cu tufişuri pe substrate 

calcaroase (Festuco-Brometalia) (*situri importante pentru orhidee), 91H0* Păduri panonice de 

Quercus pubescens, 91M0 Păduri balcano-panonice de cer şi gorun, 91L0 Păduri ilirice de stejar 

cu carpen (Erythronio-Carpinion), alte tipuri de habitate de interes conservativ care nu au fost 

menţionate în planul de management. 

▪ 1.2 Identificarea și monitorizarea pentru speciile de nevertebrate de interes conservativ 

Specii vizate: melcul carenat bănăţean (Chilostoma banaticum), melcul Helix pomatia, păianjenul 

Eresus cinnaberinus, călugăriţa (Mantis religiosa), rădaşca (Lucanus cervus), carabul transilvan 

(Carabus hampei), fluturele de foc al măcrişului (Lycaena dispar), alte specii de nevertebrate de 

interes conservativ care nu au fost menţionate în planul de management. 

▪ 1.3 Identificarea și monitorizarea pentru speciile de lilieci de interes conservativ 

Specii vizate: Barbastella barbastellus (Liliacul cârn), Miniopterus schreibersii (Lilacul cu aripi 

lungi), Myotis bechsteinii (Liliacul cu urechi mari), Myotis blythii (Liliacul mic cu urechi de 

şoarece), Myotis daubentonii (Liliacul de apă), Myotis myotis (Liliacul comun), Rhinolophus 

hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă), Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă), 

alte specii de lilieci nemenţionate în planul de management. 

▪ 1.4 Identificarea și monitorizarea pentru speciile de amfibieni și reptile de interes conservativ 

Specii vizate: Triturus cristatus (Tritonul cu creastă), Bombina variegata (Izvoraş cu burta 

galbenă), Bufo bufo (Broasca râioasă brună), Hyla arborea (Brotăcel), Rana dalmatina (Broască 

roşie de pădure), Rana ridibunda (Broasca verde mare de lac), Triturus vulgaris (Tritonul comun), 

Anguis fragilis (Năpârcă), Coronella austriaca (Şarpele de alun), Elaphe longissima (Şarpele lui 

Esculap), Lacerta agilis (Şopârla de câmp), Lacerta viridis (Guşter), Natrix natrix (Şarpele de 

casă), Vipera berus (Vipera comună), Salamandra salamandra (Salamandra). 

▪ 1.5. Identificarea și monitorizarea pentru speciile de păsări de interes conservativ 

Specii vizate: gaiţa (Garrulus glandarius), cucul (Cuculus canorus), pietrarul sur (Oenanthe 

oenanthe), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), alte specii de păsări de interes conservativ 

nemenţionate în planul de management. 

Activitățile se vor desfășura atât prin muncă de teren, cât și prin muncă de birou. Deplasările în 

teren se vor face prin notificarea Beneficiarului. 

Pentru implementarea activității de monitorizare si identificare a habitatelor și speciilor vizate, se vor 

avea în vedere următoarele: 

• Elaborarea Protocoalelor de monitorizare pentru fiecare habitat și specie vizat;  

• Monitorizarea / identificarea in teren; 

• Cartarea distribuției în GIS; 

• Evaluarea stării de conservare; 

• Propunerea unor măsuri de management. 



 

                  

 

 

 

Actiunile de cercetare in teren se vor realiza diferit, în funcţie în principal, de fenologia speciilor și 

habitatelor vizate, precum şi în funcţie de particularităţile biologice, ecologice şi etologice ale acestora. 

Se va realiza și un plan de monitorizare, cu protocoale de monitorizare pentru fiecare habitat și specie, 

pentru a fi utilizat pentru monitorizare după încheierea proiectului. 

Rezultate: 

Pentru fiecare din cele 5 domenii, se vor întocmi: rapoarte intermediare (I - 30.09.2020, II - 

30.06.2021) și rapoarte finale (30.09.2021). Conținutul acestora va fi următorul: 

Raport intermediar I: - raport privind identificarea și inventarul inițial al speciilor/habitatelor urmărite, 

cu lista speciilor/habitatelor, descrierea acestora, inventarul cu menționarea locației (coordonate), 

număr, suprafață, protocoalele de monitorizare (existente sau actualizate, după caz) pentru fiecare 

specie și habitat identificate. 

Raport intermediar II: - raport de inventariere și monitorizare, bazat pe rezultatele etapei anterioare. 

cu: inventar actualizat (locație, număr, suprafață) pentru speciile menționate în raportul I și alte specii 

identificate ulterior (cu descrierea acestora, dacă este cazul), comparație privind rezultatele obținute în 

prima etapă. 

Raportul final: hărțile de distribuție în format printat și electronic GIS pentru toate speciile/habitatele 

din raportul intermediar II, evaluarea stării de conservare pentru fiecare specie/habitat, plan de măsuri 

pentru îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile/habitatele care nu au stare de conservare 

favorabilă. 

Activitate Raport 

RAPORT INTERMEDIAR 1 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de plante şi habitate 

Raport intermediar 1 identificare, inventariere şi 

monitorizare specii plante şi habitate de interes 

conservativ 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de nevertebrate 

Raport intermediar 1 identificare, inventariere şi 

monitorizare specii nevertebrate de interes conservativ 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de lilieci 

Raport intermediar 1 identificare, inventariere şi 

monitorizare specii lilieci de interes conservativ 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de plante şi habitate 

Raport intermediar 1 identificare, inventariere şi 

monitorizare specii amfibieni şi reptile de interes 

conservativ 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de păsări 

Raport intermediar 1 identificare, inventariere şi 

monitorizare specii păsări de interes conservativ 

RAPORT INTERMEDIAR 2 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de plante şi habitate 

Raport intermediar 2 specii plante şi habitate de interes 

conservativ 



 

                  

 

 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de nevertebrate 

Raport intermediar 2 specii nevertebrate de interes 

conservativ 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de lilieci 

Raport intermediar 2  specii lilieci de interes 

conservativ 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de plante şi habitate 

Raport intermediar 2  specii amfibieni şi reptile de 

interes conservativ 

Activităţi de identificare şi monitorizare 

specii de păsări 

Raport intermediar 2  specii păsări de interes 

conservativ 

RAPORT FINAL 

Perioada desfăşurării activităţii: Aprilie 2020 – Octombrie 2021 

Resurse umane: 

Minim 8 experţi: 

1 Lider de proiect 

1 Specialist habitate/plante 

1 Specialist nevertebrate 

1 Specialist lilieci 

1 Specialist amfibieni și reptile 

1 Specialist păsări 

2 Specialisti GIS 

 

5. CERINȚE DE CALIFICARE 

Pentru ca oferta să fie considerată participantă, operatorii economici trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe minime și obligatorii: 

 

Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în Registrul 

Comerțului sau al profesiei. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de 

înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal 

constituit, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul 

contractului.  

 

Capacitatea tehnică și/sau profesională 

Ofertantul trebuie să fi desfășurat în ultimii 3 ani activități similare celor ce fac obiectul prezentei 

documentații de atribuire în valoare de minim 200,000.00 lei fără TVA, pentru care Prestatorul va 

depune documente justificative care atestă experiența similară, respectiv: 

▪ Studii de inventariere / monitorizare, cartare, evaluarea stării de conservare şi elaborare măsuri 

de management pentru specii / habitate de interes comunitar;   

▪ Elaborare baze de date şi hărţi GIS pentru specii / habitate de interes comunitar. 

 

Capacitatea tehnică și/sau profesională a Ofertantului poate fi sustinută și de o altă persoană, indiferent 

de natura relațiilor juridice existente între Ofertant și persoana respectivă.  



 

                  

 

 

În cazul în care Ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și 

sustinerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care 

beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere al persoanei respective. 

 

Echipa de proiect 

Prestatorul va propune o echipă de proiect formată din minimum 8 experți considerați necesari pentru 

îndeplinirea activităților, cu studii superioare minim de nivel licenţă în domenii relevante pentru 

domeniul propus și experiență specifică de minim 3 ani în activități similare celor pentru care sunt 

propuși, după cum urmează: 

 

a. 1 lider de echipă  

Liderul de echipă va fi responsabil de gestionarea întregului contract, de coordonarea întregii echipe 

de experţi şi alocarea sarcinilor fiecărui membru al echipei. De asemenea, liderul de echipă va 

reprezenta Prestatorul în relaţiile cu toate părţile implicate în proiect şi va monitoriza modul în care 

sunt implementate toate activităţile prevăzute în documentația de atribuire. Nu în ultimul rând va 

întocmi rapoartele, în conformitate cu cerinţele din contract și va avea rol important în îndeplinirea 

tuturor activităţilor de management. 

 

b. 5 specialişti biologi (1 habitate / plante, 1 nevertebrate, 1 amfibieni şi reptile, 1 păsări, 1 

lilieci) 

Experții vor  fi implicați în activitățile de inventariere, cartare, monitorizare pentru habitatele  şi 

speciile vizate. 

c. 2 specialisti GIS 

Experții vor  fi implicați în activitățile de stabilire structură bază de date digitală, procesare date 

colectate din teren și transpunere in mediul digital, precum și realizarea bazelor de date şi a hărților 

GIS. 

Calificări și abilități minime: 

Nr crt Echipa de proiect Calificari si abilitati minime 

1.  Lider de echipă 

 

a) Cerințe privind studiile și experiența generală: 

- Studii universitare de lungă durată într-un domeniu 

relevant pentru proiect (biologie/ ecologie/ protecția 

mediului/ știinta mediului / silvicultură), finalizate prin 

diplomă de licenţă sau echivalent; 

- Experienta profesionala generală: Experienta de minim 5 

ani; Anii solicitați în vederea dovedirii experienței generale 

vor fi calculați pe baza unor documente suport relevante; 

b) Cerințe privind competențele/calificările specifice, 

necesare implementării proiectului: 

- Experienta specifică de minim 3 ani pe o poziţie similară  

2.  5 specialişti biologi a) Cerințe privind studiile și experiența generală: 

Studii universitare de lungă durată intr-un domeniu 

relevant pentru proiect (biologie/ ecologie/ protecția 

mediului/ știinta mediului), finalizate prin diplomă de 

licenţă sau echivalent; 



 

                  

 

 

Nr crt Echipa de proiect Calificari si abilitati minime 

- Experienta profesională generală de minim 5 ani. Anii 

solicitați în vederea dovedirii experienței generale vor fi 

calculați pe baza unor documente suport relevante; 

b) Cerințe privind competențele/calificările specifice: 

Experienta specifică de minim 3 ani în derularea unor 

activități similare poziţiei pentru care sunt nominalizaţi. 

3.  2 specialişti GIS 

 

a) Cerințe privind studiile și experiența generală: 

Studii universitare de lungă durată intr-un domeniu 

relevant (biologie/ ecologie/ protecția mediului/ știința 

mediului/ geografie / informatică), finalizate prin diplomă 

de licenţă sau echivalent; 

- Experienta profesională generală de minim 5 ani. Anii 

solicitați în vederea dovedirii experienței generale vor fi 

calculați pe baza unor documente suport relevante; 

b) Cerințe privind competențele/calificările specifice: 

Experienta specifică de minim 3 ani în derularea unor 

activități similare. 

 

Experții principali propuși trebuie să fie la dispoziția Beneficiarului ori de câte ori este nevoie de 

implicarea acestora în derularea activităților. 

 

Având în vedere că o firmă va fi selectată, în parte, în baza evaluării experților cheie propuși în ofertă,  

Beneficiarul se aşteaptă ca execuţia contractului să fie realizată cu experţii respectivi. Prestatorul va 

putea înlocui oricare dintre experții principali prezentați în ofertă în conformitate cu prevederile 

contractuale și numai cu aprobarea Beneficiarului. Experții principali propuși în oferta tehnică vor 

putea fi înlocuiți numai cu experți care îndeplinesc condițiile de calificare și experiență solicitate prin 

prezentele specificații. 

 

Dacă operatorul economic înlocuiește nemotivat oricare dintre experții principali propuși, Beneficiarul 

are dreptul de aplica penalități conform prevederilor contractului. 

 

În angajarea și desfășurarea activității de către personalul propus se va ține cont de prevederile 

legislației muncii în vigoare relevante pentru implementarea proiectului.  

 

Personalul solicitat anterior reprezintă o cerinţă minimă. În cadrul ofertei sale, Prestatorul va completa 

componenţa echipei sale (respectând în orice caz cerinţele minime enunţate anterior) conform 

experienţei şi planului său de realizare a obiectivelor stabilite în prezentul document.  

 

Cerințele referitoare la calificările și expertiza fiecărui expert sunt minime și obligatorii, trebuie să 

reiasă din CV-ul depus și vor fi probate prin documente relevante, respectiv diplome, certificate de 

calificare profesională, contracte anterioare etc., atașate CV-urilor. În momentul depunerii ofertei 

tehnice și financiare, Ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere prin care declară că va 

respecta și poate proba prin documentele solicitate faptul că îndeplinește toate cerințele solicitate în 

cadrul punctului 5 - Echipa de proiect, din prezentul document, însă vor fi depuse numai de către 

Ofertantul clasat pe primul loc în urma întocmirii clasamentului final al achiziției şi doar la solicitarea 

Beneficiarului. Termenul de depunere a documentelor doveditoare, dacă Beneficiarul le va solicita, va 

fi de maxim 5 zile lucrătoare.  



 

                  

 

 

 

 

6. VALOARE ESTIMATĂ A CONTRACTULUI 

Valoarea estimată a contractului este de 223.233,00 lei fără TVA. 

 

7. DURATA CONTRACTULUI 

Durata contractului este de maxim 18 luni, în perioada aprilie 2020 – octombrie 2021. 

 

8. RAPORTĂRI 

Pentru fiecare din cele 5 domenii, se vor întocmi: rapoarte intermediare (I - 30.09.2020, II - 

30.06.2021) și raport final (30.09.2021). Conținutul acestora va fi următorul: 

Raport intermediar I: - raport privind identificarea și inventarul inițial al speciilor/habitatelor urmărite, 

cu lista speciilor/habitatelor, descrierea acestora, inventarul cu menționarea locației (coordonate), 

număr, suprafață, protocoalele de monitorizare (existente sau actualizate, după caz) pentru fiecare 

specie și habitat identificate. 

Raport intermediar II: - raport de inventariere și monitorizare, bazat pe rezultatele etapei anterioare. 

cu: inventar actualizat (locație, număr, suprafață) pentru speciile menționate în raportul I și alte specii 

identificate ulterior (cu descrierea acestora, dacă este cazul), comparație privind rezultatele obținute în 

prima etapă. 

Raport final: hărțile de distribuție în format printat și electronic GIS pentru toate speciile/habitatele 

din raportul intermediar II, evaluarea stării de conservare pentru fiecare specie/habitat, plan de măsuri 

pentru îmbunătățirea stării de conservare pentru speciile/habitatele care nu au stare de conservare 

favorabilă. 

Toate rapoartele se vor depune la termenele menționate anterior. Beneficiarul, in termen de 14 zile de 

la primirea acestora, va informa Prestatorul asupra eventualelor observații și comentarii și va avea 

dreptul să solicite revizuiri. Prestatorul va analiza observațiile primite și le va integra în varianta finală 

a rapoartelor, variantă ce va fi transmisă la termenul solicitat de Beneficiar și va fi aprobată de acesta 

în termen de 10 zile de la transmiterea variantei finale, pe baza de proces verbal de predare - primire.    

În termen de maximum 5 zile de la primirea variantei finale, beneficiarul va verifica integrarea 

observațiilor și va transmite aprobarea finală către contractor, prin încheierea procesului verbal de 

recepție al livrabilului. 

Prestatorul va trebui sa întocmească și să depună documentațiile, atât în format electronic, cât și pe 

suport de hârtie, în limba română. Se va depune 1 (un) exemplar pe suport de hârtie și 1 CD din fiecare 

raport.  

În cazul întârzierilor în depunerea rapoartelor, fără acordul Beneficiarului, se pot aplica penalizări 

conform prevederilor contractului. 

 

9. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

Nu vor fi efectuate plăți în avans. 

Plata se va face în baza facturilor emise, însoțite de procesul verbal de recepție.  Facturile vor fi emise 

în urma predării de către Prestator a rezultatelor/studiilor/livrabilelor prevăzute în contract și a 

proceselor verbale de predare-primire/recepție, condiționate de acceptanța serviciilor furnizate prin 

aprobarea finală de către Beneficiar a documentelor (rezultatelor/studiilor/livrabilelor). 

Plata se va face după emiterea facturii, în maxim 90 de zile de la recepționarea acesteia, plata putând 

fi condiționată de încasarea de către Beneficiar a sumelor aferente de la Autoritatea de Management.  

 



 

                  

 

 

 

10.  CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Oferta depusă de către operatorii economici trebuie să răspundă tuturor cerințelor documentației de 

atribuire, cu respectarea serviciilor solicitate pentru fiecare activitate și specificarea tuturor 

componentelor incluse, inclusiv în ceea ce privește echipa de proiect (declarație). Cerințele prezentului 

document sunt considerate minimale și obligatorii. 

 

Nerespectarea cerințelor din prezentul document sau absența în cadrul conținutului propunerii tehnice 

a specificațiilor și serviciilor ofertate pentru fiecare din cerințele din document va atrage încadrarea 

ofertei ca fiind neconformă. 

 

A. Factori de evaluare Scor 

maxim 

1 PREŢUL OFERTEI 20 

2 METODOLOGIA DE  PRESTARE A SERVICIILOR 16 

2.1 Descrierea detaliată a etapelor propuse de Ofertant pentru realizarea activităţilor, 

în vederea îndeplinirii contractului, inclusiv punctele de referinţă, precum şi 

rezultatele şi documentele ce trebuiesc prezentate pentru fiecare activitate 

5 

2.2 Definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor experţilor pentru ducerea la îndeplinire 

în cele mai bune condiţii a activităţilor şi obţinerea rezultatelor aşteptate 

3 

3.3 Descrierea facilităţilor suport (resurse tehnice, logistice, administrative etc.) pe 

care Ofertantul le pune la dispoziţie, în scopul realizării activităţilor propuse 

8 

3. EXPERIENȚA EXPERȚILOR - CHEIE 64 

3.1 Experienta în cercetare a specialiștilor implicați în derularea contractului 

 

2 

3.2 Experienţa în proiecte similare  

 Lider de echipă  6 

 Specialist biolog 1 3 

 Specialist biolog 2 3 

 Specialist biolog 3 3 

 Specialist biolog 4 3 

 Specialist biolog 5 3 

 Specialist GIS 2 3 

 Specialist GIS 1 3 

3.3 Nivelul de pregătire al experţilor  

 Lider de echipă  6 

 Specialist biolog 1 3 

 Specialist biolog 2 3 

 Specialist biolog 3 3 



 

                  

 

 

 Specialist biolog 4 3 

 Specialist biolog 5 3 

 Specialist GIS 2 3 

 Specialist GIS 1 3 

Factorul de evaluare 1 - Preţul ofertei 

Comisia de evaluare va prezenta punctajul în funcţie de factorul de evaluare stabilit pentru fiecare ofertă 

care a îndeplinit criteriile de selecţie. Punctajul va fi însoţit de un memoriu justificativ care să evidenţieze 

clar motivarea punctajelor acordate. 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul: 

Pentru oferta cu preţul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (20 

de puncte), iar pentru celelalte oferte,  punctajul se va acorda după formula: 

Punctaj factor de evaluare 1 (P1) = P financiar n = (preţ minim/preţ n) * 20 

 

 Factorul de evaluare 2 – Metodologia de prestare a serviciilor 

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul pe subfactori: 

2.1) Se vor analiza toate etapele de derulare propuse de Ofertant în vederea îndeplinirii activităţilor 

necesare pentru atingerea obiectivelor contractului din punct de vedere al acurateții științifice, al 

interacțiunii dintre acestea, al graficului de timp prevăzut în proiect. 

Punctajul obţinut la acest factor de către un Ofertant se va calcula astfel:         

Detalierea etapelor de derulare este foarte bine elaborată, este fundamentată științific, suficient de 

detaliată, corelată cu specificul speciilor evaluate – 5 puncte 

Detalierea etapelor de derulare este bine elaborată, există neconcordanțe minore privind 

fundamentarea științifică, gradul de detaliere și corelarea cu specificul speciilor evaluate – 3 puncte 

Detalierea etapelor de derulare este acceptabil elaborată, există neconcordanțe semnificative privind 

fundamentarea științifică, gradul de detaliere și corelarea cu specificul speciilor evaluate – 1 punct 

Punctaj subfactor 2.1 = numărul de puncte atribuit de evaluator la acest subfactor 

Nota: 

Nu vor fi luate in considerare la calculul punctajului activitățile care nu sunt relevante in atingerea obiectivelor 

contractului. 

Abordarea propusa pentru implementarea contractului trebuie sa fie in perfecta coroborare cu specificul contractului, 

respectiv metodologia si tehnicile utilizate, in conformitate cu prevederile Specificatiei tehnice trebuie sa fie prezentate 

detaliat si sa se bazeze pe o serie de metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza o 

foarte buna intelegere a specificului contractului 

Ofertanții trebuie sa prezinte acest capitol sub forma tabelara, iar activitățile trebuie sa fie numerotate. 

 

2.2) Se vor acorda 3 puncte pentru definirea atribuţiilor şi responsabilităţilor tuturor experţilor propuşi de 

fiecare Ofertant, în scopul ducerii la îndeplinire, în bune condiţii, a activităţilor şi obţinerea rezultatelor 

aşteptate. 

Punctajul obţinut la acest factor de către un Ofertant se va calcula astfel:         

Oferta detaliază atribuțiile și responsabilitățile tuturor experților, iar acestea sunt foarte bine corelate 

cu  poziția pentru care expertul a fost propus și cu obiectivele proiectului – 3 puncte 



 

                  

 

 

Oferta detaliază atribuțiile și responsabilitățile tuturor experților, iar acestea sunt bine corelate cu  

poziția pentru care expertul a fost propus și cu obiectivele proiectului – 2 puncte 

Oferta detaliază atribuțiile și responsabilitățile tuturor experților, iar acestea sunt acceptabil corelate 

cu  poziția pentru care expertul a fost propus și cu obiectivele proiectului – 1 punct 

Notă: Oferta care nu detaliază atribuțiile tuturor experților, nu va primi niciun punct la acest criteriu de evaluare. 

Punctaj subfactor 2.2 = numărul de puncte atribuit de evaluator la acest subfactor 

Nota: 

Nu vor fi luate in considerare la calculul punctajului atributiilor si responsabilitatilor expertilor care nu sunt relevante 

in atingerea obiectivelor contractului. 

Ofertanții trebuie sa prezinte acest capitol sub forma tabelara, iar atributiile trebuie sa fie numerotate 

 

2.3) Se va puncta modul în care se asigură facilităţile suport (resurse tehnice, logistice, administrative, etc.) 

în concordanţă cu activităţile pe care Ofertantul le pune la dispoziţie, în scopul îndeplinirii în bune condiţii a 

contractului. 

Oferta care va asigura pentru realizarea activităţilor, cele mai multe facilităţi peste cerinţele din Documentația 

de atribuire va obţine maximul de puncte, respectiv 8 puncte. 

Pentru un număr mai mic de facilităţi punctajul se calculează procentual astfel: 

Punctaj x subfactor 2.3 = Nr. Facilităţi / Nr. Maxim facilităţi * 8 = x puncte 

Nota: 

Nu vor fi luate in considerare la calculul punctajului facilitatile suport care nu sunt relevante in atingerea obiectivelor 

contractului. 

Ofertanții trebuie sa prezinte acest capitol sub forma tabelara, iar facilitatile suport trebuie sa fie justificate in raport cu 

activitatea. 

 

Punctaj factor de evaluare 2 (P2) = Punctaj subfactor 2.1 + Punctaj subfactor 2.2 + Punctaj subfactor 

2.3. 

 

Factorul de evaluare 3 – Experiența experților – cheie 

3.1) Punctajul obţinut la acest factor de către un Ofertant se va calcula astfel:         

Se vor acorda 2 puncte pentru numărul maxim de cărți/articole științifice în domenii relevante pentru poziția 

pentru care sunt propuși experții, calculate însumat pentru întreaga echipă de experți propusă de Ofertanți (Nr. 

maxim de cărți/articole științifice). 

Pentru un număr mai mic de cărți/articole științifice, punctajul se calculează procentual astfel: 

Punctaj x subfactor de evaluare 3.1 = Nr. de cărți/articole științifice / Nr. maxim de cărți/articole 

științifice x 2 = x puncte 

Nota: 

Nu vor fi luate in considerare la calculul punctajului cartile/articolele stiintifice care nu sunt relevante pentru pozitia 

pentru care sunt propusi expertii. 

 Ofertanții trebuie sa prezinte acest capitol sub forma tabelara, cartile/articolele stiintifice trebuie numerotate. Lista 

trebuie însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere din partea Ofertantului privind veridicitatea informaţiilor prezentate. 

 

3.2) Se va puncta numărul de proiecte similare în care experții au îndeplinit același tip de activități ca 

cele pe care urmează să le îndeprinească în prezentul contract: 

Lider de echipă: 

Pentru experienta constand in implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se acordă 6 puncte;  

Pentru experienta constand in implicarea între 3-4 proiecte a persoanei propuse se acordă 4 punct;  

Pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 puncte;  



 

                  

 

 

Specialist biolog 1 

Pentru experienta constand in implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;  

Pentru experienta constand in implicarea între 3-4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 punct;  

Pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte a persoanei propuse se acordă 1 puncte;  

Specialist biolog 2 

Pentru experienta constand in implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;  

Pentru experienta constand in implicarea între 3-4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 punct;  

Pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte a persoanei propuse se acordă 1 puncte;  

Specialist biolog 3 

Pentru experienta constand in implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;  

Pentru experienta constand in implicarea între 3-4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 punct;  

Pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte a persoanei propuse se acordă 1 puncte;  

Specialist biolog 4 

Pentru experienta constand in implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;  

Pentru experienta constand in implicarea între 3-4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 punct;  

Pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte a persoanei propuse se acordă 1 puncte;  

Specialist biolog 5 

Pentru experienta constand in implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;  

Pentru experienta constand in implicarea între 3-4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 punct;  

Pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte a persoanei propuse se acordă 1 puncte;  

Specialist GIS 1 

Pentru experienta constand in implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;  

Pentru experienta constand in implicarea între 3-4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 punct;  

Pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte a persoanei propuse se acordă 1 puncte;  

Specialist GIS 2 

Pentru experienta constand in implicarea în peste 5 proiecte a persoanei propuse se acordă 3 puncte;  

Pentru experienta constand in implicarea între 3-4 proiecte a persoanei propuse se acordă 2 punct;  

Pentru experienta constand in implicarea intre 1 si 2 proiecte a persoanei propuse se acordă 1 puncte;  

Nota: 

Nu vor fi luate in considerare la calculul punctajului proiectele stiintifice care nu sunt relevante pentru pozitia pentru 

care sunt propusi expertii. 

Ofertanții trebuie sa prezinte proiectele / expert sub forma tabelara, numerotate. Lista trebuie însoţită de o declaraţie pe 

proprie răspundere din partea Ofertantului privind veridicitatea informaţiilor prezentate. 

 

3.3) Se va puncta nivelul de pregătire al experţilor / nivelul de studii 

Lider de echipă: 

Dacă expertul deţine diploma de doctor într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

6 puncte;  

Dacă expertul deţine diploma de masterat / studii aprofundate într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care 

este propus se acordă 4 punct;  

Dacă expertul deţine diploma de licenţă într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

acorda 2 puncte;  

Specialist biolog 1 

Dacă expertul deţine diploma de doctor într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

3 puncte;  

Dacă expertul deţine diploma de masterat / studii aprofundate într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care 

este propus se acordă 2 punct;  

Dacă expertul deţine diploma de licenţă într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

acorda 1 punct;  



 

                  

 

 

Specialist biolog 2 

Dacă expertul deţine diploma de doctor într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

3 puncte;  

Dacă expertul deţine diploma de masterat / studii aprofundate într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care 

este propus se acordă 2 punct;  

Dacă expertul deţine diploma de licenţă într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

acorda 1 punct;  

Specialist biolog 3 

Dacă expertul deţine diploma de doctor într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

3 puncte;  

Dacă expertul deţine diploma de masterat / studii aprofundate într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care 

este propus se acordă 2 punct;  

Dacă expertul deţine diploma de licenţă într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

acorda 1 punct;  

Specialist biolog 4 

Dacă expertul deţine diploma de doctor într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

3 puncte;  

Dacă expertul deţine diploma de masterat / studii aprofundate într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care 

este propus se acordă 2 punct;  

Dacă expertul deţine diploma de licenţă într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

acorda 1 punct;  

Specialist biolog 5 

Dacă expertul deţine diploma de doctor într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

3 puncte;  

Dacă expertul deţine diploma de masterat / studii aprofundate într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care 

este propus se acordă 2 punct;  

Dacă expertul deţine diploma de licenţă într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

acorda 1 punct;  

Specialist GIS 1 

Dacă expertul deţine diploma de doctor într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

3 puncte;  

Dacă expertul deţine diploma de masterat / studii aprofundate într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care 

este propus se acordă 2 punct;  

Dacă expertul deţine diploma de licenţă într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

acorda 1 punct;  

Specialist GIS 2 

Dacă expertul deţine diploma de doctor într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

3 puncte;  

Dacă expertul deţine diploma de masterat / studii aprofundate într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care 

este propus se acordă 2 punct;  

Dacă expertul deţine diploma de licenţă într-un domeniu relevant pentru poziţia pe care este propus se acordă 

acorda 1 punct;  

 

Desemnarea ofertei câştigătoare 

Ofertele câştigătoare vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat 

conform formulei: 

P total= P1 + P2 +P3 



 

                  

 

 

Unde P1-P3 sunt punctaje acordate pentru cei 3 factori de evaluare. 

Oferta cu valoare P total = P1+P2+P3 cea mai mare va fi declarată câştigătoare. 

Comisia de evaluare va prezenta punctajul în funcţie de factorii de evaluare stabiliţi pentru fiecare ofertă 

care a îndeplinit criteriile de selecţie. Punctajul va fi însoţit de un memoriu justificativ care să evidenţieze 

clar motivarea punctajelor acordate. 

 

11. MODUL DE PREZENTARE A ÎNDEPLINIRII CERINȚELOR 

 

Cerință Mod de îndeplinire 

Situația personală a 

operatorilor economici 

Pentru persoane juridice/ fizice române: Certificat constatator emis 

de Oficiul Național al Registrului Comerțului, copie lizibilă marcată 

„conform cu originalul” semnată de reprezentantul operatorului 

economic, din care sa reiasă un cod CAEN relevant pentru 

activitățile contractului. 

În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori 

economici, fiecare asociat va prezenta documentul menționat mai 

sus. 

Persoane juridice/ fizice străine: Prezentarea de documente 

edificatoare care sa dovedească o formă de înregistrare ca persoană 

juridică sau de înregistrare/ atestare ori apartenență din punct de 

vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din țara în 

care Ofertantul este rezident – traducere legalizată. Ofertanții 

nerezidenți vor prezenta traduceri autorizate în limba română ale 

documentelor solicitate mai sus.  

Certificat de inregistrare fiscală (CUI) – în copie conform cu 

originalul. 

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 

constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și 

utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare – 

Formularul nr. 2; 

Declarație privind evitarea conflictului de interese – Formularul 

nr. 3. 

 

Capacitatea tehnică și/sau 

profesională 

 

Formularul nr. 5 – Lista principalelor servicii similare prestate în 

ultimii 5 ani, la finalul căreia să apară o Declaraţie pe propria 

răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în 

formular, alături de dată și de semnătura reprezentatului legal al 

Ofertantului 

Formularul nr. 6 – Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, 

echipamentele tehnice la dispoziția operatorului economic pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publica, la 

finalul căreia să apară o Declaraţie pe propria răspundere privind 



 

                  

 

 

Cerință Mod de îndeplinire 

veridicitatea informaţiilor prezentate în formular, alături de dată și 

de semnătura reprezentatului legal al Ofertantului. 

Echipa de experți 

Operatorul economic va 

desemna minimum 22 experți 

pentru realizarea activităților 

din contract, cu competențe și 

experiența dovedite, având 

calificarea și experiența 

detaliate, conform cerințelor 

menționate la punctul 5.  

 

 

Ofertantul va completa Formularul nr. 7 Lista cu experții implicați 

în derularea contractului. 

Fiecare membru al grupului de experti trebuie sa prezinte CV-ul in 

format europass la finalul căruia să apară o Declaraţie pe propria 

răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în CV, 

alături de data și de semnătura experților. 

Fiecare expert nominalizat va prezenta Declaratie de disponibilitate 

pentru indeplinirea Contractului - Formularul nr. 8. 

Documentele justificative privind îndeplinirea cerințelor minime de 

calificare a experților vor fi depuse odată cu oferta tehnică, respectiv 

copii după diplome şi adeverinţe / recomandări sau orice alt 

document relevant care certifică îndeplinirea cerinţelor de 

experienţă specifică. 

Ofertantul trebuie să indice faptul ca la elaborarea Ofertei tehnice a 

ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și 

protecția muncii conform reglementărilor în vigoare la nivel 

național și care vor fi respectate pe parcursul îndeplinirii 

contractului. Se va completa Formularul nr. 4. 

 

 

12. MODUL DE PREZENTARE ȘI DE DEPUNERE A OFERTEI 

Ofertele vor conține Oferta tehnică, Documente de calificare și Oferta financiară. Oferta financiară va 

fi elaborată pe rapoarte speciale / studii / livrabile, așa cum sunt descrise la punctul 8 al prezentului 

document – Formularul nr. 9. Ofertele vor fi însoțite de o scrisoare de înaintare – Formularul nr. 1. 

Ofertele complete, conținând Oferta tehnică, Documentele de calificare, Oferta financiară, 

Formularele 1-9, semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului, se transmit via email 

la adresa contact@ecotoporadea.ro până la data de 08.04.2020, ora 14.00. Numai oferta declarată 

câștigătoare va fi transmisă în original în format letric. Netransmiterea ofertei în format letric, la 

solicitarea beneficiarului contractor, atrage după sine pierderea dreptului de contractare și furnizare a 

serviciilor și anularea procedurii de achiziție.  

Termenul de deschidere a ofertelor: 09.04.2020. 

 

Aprobat, 

Manager de proiect      Reprezentant legal al Beneficiarului, 

George Claudiu Togor     Eleonora Mircescu 

                                                   

mailto:contact@ecotoporadea.ro

