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GUVERNUL ROMAN lEI Instrumente Structurale
2007·2013

Proiect Finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalii
"Conservareaspeciilor ~i habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Muntilor Macin

(PNMM,SPAMacin -Niculitel, SCIMuntii Macin)"

COD PROIECT: SMIS-CSNR 17289

Nr.53f /pos/ 06./ 2.2[)//

ANUNT

Aprobat
Director parc

Ing. Viorel Ro~ca

privind Achizi~ia directa prin selec~ie de oferta a Contractului de servicii "Cursuri de
pregatire a personalului APNMM"

BENEFICIAR: RNP Romsilva - Administratia Parcului National Muntii Macinului RA

In calitate de achizitor, anun~a demararea procedurii de achizi~ie pentru atribuirea
contractului de servicii " Cursuri de pregatire a personalului APNMM".

Procedura aplicata: achizi~ie directa cu selec~ie de oferte.

Ofertantul va prezenta urmatoarele documente privind criteriile de calificare ~i selec~ie :
Formularul nr.1 Informa~ii generale, Formularul nr. 2 Declara~ie privind neincadrarea In
situa~iile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, Formularul nr. 3 Declara~ie privind cifra
de afaceri In ultimii 3 ani.
Oferta financiara : Formularele nr. 1A, 1B ~i Formularul nr.4
Oferta tehnica
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei ca~tigatoare: oferta cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic.

Data limita pentru depunerea ofertelor: 20.12.2011, ora 12:00.

Data stabilita pentru evaluarea ofertelor: 20.12.2011, ora 12:15.

Oferta va fi elaborata In limba romana.

Denumire contract: " Cursuri de pregatire a personalului APNMM ".

Investim in mediu. Credem in viitor.

REGIA NATIONALA A PADURILOR· ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL MUNTII MACINULUI - RA

TULCEA, str. 9 Mai, nr. 4 bis Tel/Fax 0240/517718
parcmacin@Qmail.com, www.parcmacin.ro



Obiectul contractului : Cursuri de pregatire a personalului APNMMpentru acordarea
primului ajutor pentru accidente survenite 'in pare, tehnici de monitoring ~i inventariere a
biodiversitatii pentru personalul de teren, tehnici de management al conflictelor de
mediu pentru personalul administrativ al PNMM.
Valoarea estimata a achizitiei: 29846,03lei (tara TVA)/6855,64 Euro

Modul de transmitere a otertelor:

Prin fax sau e-mail (documente scanate) prin po~ta sau direct la sediul RNPRomsilva 
Administratia Parcului National Muntii Macinului, Strada 9 Mai nr. 4 bis, cod po~tal
820026, Tulcea.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Administratiei Parcului National
Muntii Macinului din Tulcea, Str. 9 Mai nr. 4 bis, 'intre orele 09:00 ~i 16:00, tel. /fax
0240517718,e-mail: parcmacin@gmail.comsau de pe site: www.parcmacin.ro.

Persoana de contact:

- Gutoi Cristian Responsabilachizitii - Tel. 0240571012,Mobil: 0756830553

Verificat,

Intocmit,

Responsabilachizitii

Ing.Gutoi Cristian

Manager proiect

Biolog BogdanBajenaru
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2007 - 2013

Proiect Finan/at prin Fondul European de Dezvoltare Regionalii
"Conservarea speciilor ~i habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona Muntilor Miicin (PNMM, SPA

Miicin -Niculitel, SCI Muntii Miicin)"
COD PROJECT: SMJS-CSNR J7289

Aprobat
Director parc

Ing. Viorel Ro

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

privind Achizitia directa prin selectie de oferta a
Contractului de servicii "Cursuri de pregatire a personalului AP

DENUMIRE PROIECT: Conservarea speciiLor ~i habitatelor caracteristice bioregiunii stepice
din zona Muntilor Macin (PNMM, SPAMacin -Niculitel, SCIMuntii Macin)

BENEFICIAR: RNP Romsilva - Administratia Parcului National Muntii Macinului RA
Documentatia de atribuire a prezentei achizitii directe contine indicatii privind regulile
de baza care trebuiesc respectate, astfel lncat potentialii ofertanti sa poata elabora
propunerea tehnica corespunzatoare cu necesitatea Autoritatii Contractante.
Cerintele impuse vor fi considerate ca minimale.

Autoritatea Contractanta:
RNP Romsilva - Administratia Parcului National Muntii Macinului
Adresa: Str. 9 Mai Nr. 4 bis, Tulcea
Fax: 0240/517718
e-mail: parcmacin@gmail.com
Persoana de contact:

Gutoi Cristian, Responsabil achizitii publice, Tel.: 0240571012, Mobil 0756 830 553

Obiectul contractului:Servicii de cursuri de pregatire a personalului APNMM pentru
acordare a primului ajutor pentru accidente survenite in parc, tehnici de monitoring ~i
inventariere a biodiversitatii pentru personalul de teren, tehnici de management al
conflictelor de mediu pentru personalul administrativ al PNMM In cadrul Proiectului
"Conservarea speciilor ~i habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona
Muntilor Macin (PNMM, SPA Macin -Niculitel, SCIMuntii Macin) ".

Scop/Obiectiv specific: Scopul contractului este achizitionarea de servicii de cursuri de
pregatire a personalului APNMM .
Valoarea estimata a achizitiei: 29846,03 lei (fara TVA)/ 6855,64 EURO.

posm~~~;iJ
Investim in mediu. Credem in viitor.

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
ADMINISTRATIA PARCUlUI NATIONAL MUNTII MACINUlUI - RA

TULCEA, str. 9 Mai, nr. 4 bis Tel/Fax 0240/517718
parcmacin®Qmail.com, www.parcmacin.ro



Oferta financiara va fi exprimata In lei ~i In euro cu ~i fara TVA ~i va exprima pre~ul total
solicitat de ofertant pentru prestarea serviciilor. Data echivalenta leu/euro la cursul BNR
a fost pentru 1 euro = 4,3535 lei In data de 02.12.2011.

Ofertantul va presta urmatoarele servicii: instruirea personalului Administra~iei Parcului
Na~ionalMun~ii Macinului pentru acordarea primului ajutor pentru accidente survenite in
parc,in tehnici de monitoring ~i inventariere a biodiversita~ii ~i In tehnici de management
al conflictelor de mediu pentru personalul administrativ al PNMMIn conformitate cu
specifica~iile tehnice minimale ~i obligatorii. Cursurile se vor incheia cu examinari.

Oferta va cuprinde:
1.Cursuri pentru acordare a primului ajutor pentru accidente survenite in pare

Valoare estimata - 7410,0t.lei
Sevor organiza cursuri de acordare a primului ajutor pentru personalul de teren astfel

lncat pe teritoriul PNMMsa existe capacitatea de a face fa~a nevoilor imediate ce pot sa
apara, avand In vedere ca zona montana este foarte accidentata ~i nu beneficiaza de
servicii Salvamont.

Tn condi~iile cre~terii numarului de vizitatori ai PMNNeste nevoie ca personalul de
teren sa cunoasca tehnicile de acordare a primului ajutor. Personalul de teren este
primul care va lua contact cu aceste persoaneIn lipsa personalului specializat disponibil.

Personalului de teren i se vor prezenta in mod detaliat atat teoretic cat ~i practic
principalele tehnici de acordare a primului ajutor.

Spa~iile in care vor avea loc cursurile vor fi asigurate de catre ofertant. Cursurile se
se vor desfa~ura in spa~ii din localitatea Tulcea, jude~ul Tulcea. Ofertantul va asigura
dotarea cu materiale de instruire(cursuri tiparite ~i/sau pe suport electronic).

Cursul se va desfa~ura in perioada septembrie 2012-octombrie 2012. Numarul de
participan~i va fi de 11 persoane.

Dupa absolvirea cursului, personalul instruit va reu~i sa acorde primul ajutor in
urmatoarele cazuri: pierderea cuno~tin~ei; stop cardio-respirator; hemoragii; luxa~ii,
entorse;arsuri (in caz de electrocutare sau insola~ie); lnec; alte situa~ii.

2.Cursuri pentru tehnici de monitoring ~i inventariere a biodiversitatii pentru
personalul de teren . Valoare estimata - 15025,96 lei

Se vor organiza cursuri de prezentare a tehnicilor specifice de monitoring pentru
speciile/habitatele prioritare din PNMMadresate personalului de teren pentru ca acesta
sa deruleze programele de monitoring specifice speciilor Ihabitatelor prioritare din PNMM
~i siturile Natura 2000 adiacente.

Tncondi~iile In care programele de monitoring se deruleaza de catre personalul PNMM
se pot corela masurile administrative cu rezultatele ob~inute cu privire la distribu~ia ~i
trendul speciilor Ihabitatelor prioritare. De asemenea personalul de teren poate informa
vizitatorii atat cu privire la starea de conservare a speciilor Ihabitatelor cat ~i In legatura
cu masurile de conservare care au fost implementare sau care sunt In continuare
necesare. Se vor prezenta atat teoretic cat ~i practic tehnicile de monitoring ~i
inventariere a biodiversita~ii, organizandu-se ~i ie~iri in teren, in perimetrul Parcului
Na~ionalMun~iiMacinului.

Spa~iile in care vor avea loc cursurile vor fi asigurate de catre ofertant. Cursurile
se vor desfa~urain spa~iidin localita~ile Macin sau Greci din jude~ul Tulcea.

Se vor organiza ie~iri in teren in Parcul Na~ional Mun~ii Macinului.Ofertantul va
asigura dotarea cu materiale de instruire(cursuri tiparite ~i/sau pe suport electronic).
Cursul se va desfa~ura in perioada martie 2012 - mai 2012. Numarul de participan~i va fi
de 11 persoane.

In ce prive~te analiza ~i monitorizarea componentei floristice vor fi descrise in
oferta procedeele de separare ~i descriere a asocia~iilor care se vor preda personalului de
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teren ~i pentru intelegerea in detaliu de catre cursanti cu care se va face practica in
teren. In contextul celor de mai sus, aplicatiile practice vor avea 0 pondere de minim 50%
din totalul orelor alocate cursului de monitorizare.

Se va descrie in oferta modul in care se dore~te a se lucra sau preda in teren
practic, despre etapele de completare a fi~elor de teren specifice pentru descrierea
releveurilor fitocenotice.

Se vor descrie in oferta cel putin urmatoarele 3 procedee de separare a
asociatiilor:procedeul de prelucrare tabelara a releveelor(bazat pe grupe de specii
diferentiale), procedeul analizei diferentiale, procedeul grupelor ecologice.

Ofertantul va descrie in oferta pe scurt cele 3 metode de separare a asociatiilor ~i
va prezenta modul in care se va lucra in teren pentru insu~irea celor 3 procedee(cel putin
3 procedee dar ofertantul poate preda mai multe) de catre cursanti.

In ce prive~te componeta faunistica, se vor preda, discuta ~i analiza practic in teren
urmatorii parametrii de stare populationali:
-marimea populatiei
-distributia in spatiu a indivizilor populatiei
-structura pe varste
-structura genetica
-energia acumulata
-energia cheltuita pentru mentinere
-acumularea ~i excretia azotului, fosforului, etc.

Se vor face aplicatii cu privire la modul de stabilire a densitatii absolute ~i a
densitatii ecologice(ofertatntul va descrie cum dore~te sa faca aplicatiile practice).
Pentru analiza parametrului "marimea populatiei" se vor descrie pe scurt cel putin
urmatoarele metode de determinare:
-metoda Peterson = metoda capturarii, marcarii ~i recapturarii;
-metoda Jolly = metoda capturarii, marcari ~i recapturarii multiple.

Ofertantul va descrie in oferta modalitatile in care se va face prezentarea celor doua
metode(la care poate adauga ~i alte metode de determinare a marimii populatiei) in
cadrul orelor de curs ~i cum va proceda in cadrul aplicatiilor practice in teren(perimetrul
parcului) coreland etapele obligatorii ale metodelor cu perioada de timp in care trebuie
sa se desfa~oareaplicatia.

Se vor preda teoretic ~i practic metodele uzuale de monitorizare cel putin pentru
urmatoarele grupe:mamifere, pasari, chiroptere, insecte.

3.Cursuri pentru tehnici de management al conflictelor de mediu pentru personalul
administrativ al PNMM.Valoare estimata - 7410,06 lei

Personalul PNMM care vine in contact cu autoritati locale, populatia locala ~i
potentialii investitori vor urma cursuri de management al conflictelor de mediu. De-a
lungul cursurilor se vor testa reactiile participantilor la diferite situatii ipotetice care
trebuie solutionate. Reactiile participantilor la curs vor fi inregistrate video ~i analizate
ulterior.

In conditiile in care implementarea proiectului implica activitati pe intreg teritoriul
PNMM~i a siturilor Natura 2000 adiacente, sunt numeroase situatiile in care autoritatile
locale sau persoane fizice ~i juridice intentioneaza sa deruleze activitati pe acest
teritoriu fara a cunoa~te legislatia specifica de mediu. In vederea unei abordari
profesioniste a fiecarei probleme cu evitarea unor conflicte generate de lipsa abilitatilor
de comunicare un asemenea curs va contribui la mentinerea unor relatii de colaborare
intre toate partile implicate.

Vor fi prezentate situatiile in care personalul de teren intalne~te persoane care
desfa~oara activitati neconforme cu legislatia ariilor protejate ~i modul de abordare a
acestora.
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Spatiile in care vor avea loc cursurile vor fi asigurate de ofertant in localitatile Macin
sau Greci. Ofertantul va asigura dotarea cu materiale de instruire(cursuri tiparite ~i/sau
pe suport electronic).

Cursul se va desfa~ura in perioada februarie 2012 - martie 2012. Numarul de
participanti va fi de 11 persoane.

Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii ~i prezentarii ofertei sale,
precum ~i documentelor care 0 lnsotesc, iar autoritatea contractanta nu va fi
responsabila sau raspunzatoare pentru costurile respective.

Propunerea tehnica va corespunde activitatilor descrise in documentatia de
atribuire ~i va cuprinde urmatoarele elemente:

1. Metodologia de realizare a instruirii
2. Prezentarea tehnicii uzuale in cadrul metodologiei prezentate
3. Persoaneledesemnate care vor sustine cursurile.

Sesiunea de instruire se va desfa~ura lntr-o locatie adecvata pentru desfa~urarea
cursurilor. Oferta va include cheltuielile de deplasare ~i cazarea la locatia stabilita de
furnizor.

Furnizorul de servicii va prezenta pentru fiecare grup instruit liste de prezenta ~i
chestionare, ca documente justificative ale sustinerii instruirilor.

Monitorizarea se va face pe baza chestionarelor de evaluare a cursului, diseminate
dupa fiecare sesiunede curs.

Chestionarele de evaluare se vor referi atat la aspecte legate de forma, cat ~i la
chestiuni de continut.

Furnizorul trebuie sa prezinte rapoarte intermediare, dupa fiecare curs, ~i raportul
final.

Rapoartele intermediare vor contine atat 0 sinteza a chestionarelor de evaluare
diseminate dupa fiecare curs, cat ~i explicatii pentru fiecare punctaj, scor, aprecieri ale
cursantilor.

Rapoartele vor fi lnaintate Unitatii de Implementare a Proiectului din cadrul
Autoritatii Contractante, in 2 exemplare originale.

Rapoartele de progres vor fi lnsotite de dovezile corespunzatoare (lnregistrari
foto/video, materialele tiparite - suport de curs, CD-uri - suport de curs ~i materiale
prezentate, liste de prezenta, fi~e de evaluare, etc.).

Ofertantul trebuie sa dovedeasca, prin declaratia persoanei In cauza ~i prin CV-uri
semnate In original ca dispune de personal pentru realizarea contractului, echipa avand
In componenta sa:

Coordonator training care sa aiba studii superioare ~i specializare in: acordarea
primului ajutor,tehnici de monitoring ~i inventariere a biodiveristatii, tehnici de
management al conflictelor de mediu. Experienta ca formator / trainer / profesor
univesitar In domeniile acordarea primului ajutor, tehnici de monitoring ~i inventariere a
biodiversitatii, tehnici de management al conflictelor de mediu .

Lector care sa aiba studii superioare, atestat de formator ~i atestat de evaluator de
personal, experienta ca formator / trainer / profesor univesitar In domeniile: acordarea
primului ajutor, tehnici de monitoring ~i inventariere a biodiversitatii, tehnici de
management al conflictelor de mediu.

Coordonator practica care sa aiba studii superioare ~i specializare in domeniile:
acordarea primului ajutor, tehnici de monitoring ~i inventariere a biodiversitatii, tehnici
de management al conflictelor de mediu, experienta ca expert in domeniile sus
mentionate.

Ofertantul trebuie sa se asigure ca expertii au echipament ~i suport adecvat. In
special se va asigura ca exista suficiente resurse administrative, de secretariat ~i tehnice
pentru a permite expertilor sa se concentreze pe responsabilitatile lor principale.
Ofertantul va asigura la instruiri echipamentele multimedia de prezentare.

Ofertantul trebuie sa depuna la Autoritatea Contractanta 0 evidenta clara a,
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materialelor rezultate in urma instruirii, de aceea este necesar sa se pastreze copii
scanate ale tuturor dovezilor activita~ilor desfa~urate.

4.Criteriul de atribuire
Cea mai avantajoasa oferta economica

Factor de evaluare

1.Propunerea financiara
Punctajul pentru factorul de evaluare "propunerea financiara" se acorda astfel:
a)pentru cel mai scazut dintre pre~urile ofertelor se acorda punctajul maxim
alocat factorului de evaluare, respectiv 60 puncte;
b)pentru alt pre~ decat cel prevazut la litera a) punctajul se acorda conform
urmatoarei formule de calcul:
Pn = (Vmin/Vn)*60 unde.
Pn = punctajul ofertantului "n"
Vn = valoarea de participare a ofertantului "n"
Vmin = valoarea minima ofertata
2.Propunerea tehnica
2.1.Metodologia de realizare a instruirii
Punctajul pentru subfactorul "metodologia de realizare a a instruirii" se acorda
individual de catre fiecare membru al comisiei de evaluare in parte pe baza
aprecierii obiective a descrierii de catre ofertan~i in cadrul ofertei tehnice a
metodologiei avuta in vedere de acestia pentru transpunerea in fapte a
prevederilor documenta~iei de atribuire. Punctajul maxim (20 de puncte) se
acorda pentru cea mai detaliata prezentare a metodologiei, in conformitate cu
prevederile documenta~iei de atribuire. Punctajul minim (0 puncte) se acorda
pentru ofertele care nu prezinta 0 detaliere a metodologiei avute in vedere
pentru realizarea obliga~iilor contractuale.
2.2.Prezentarea tehnicii uzuale in cadrul metodologiei prezentate
Punctajul pentru subfactorul "prezentarea tehnicii uzuale in cadrul
metodologiei prezentate" se acorda individual de fiecare membru al comisiei
de evaluare. Punctajul maxim (20 puncte) se acordase acorda pentru cea mai
detaliata tehnica. Punctajul minim(O puncte) se acorda pentru ofertele care nu
prezinta 0 detaliere a tehnicii uzuale avute in vedere.

Punctaj
maxim
60

40
20

20

Ofertantul va prezenta:
A. Criterii de calificare $i selectie

Formularele nr.1, nr.2, nr.3
B. Propunerea tehnica

- cu informa~iile ~i specifica~iile tehnice complete ale serviciilor ofertate.
C Propunerea financiara va cuprinde:

- propunerea financiara globala (formularul nr. 1 A),
- propunerea financiara detaliata (formularul nr. 1 B),
- formularul de oferta(formularul nr.4)

In oferta prezentata ofertantul va specifica:
perioada de valabilitate a ofertei (minim 60 de zile de la data postarii pe site-ul

Autoritatii Contractante).

Tntocmit

Responsabil achizitii
Ing. Gutoi Cristian

Verificat

Manager proiect,
Biolog Bogdan Bajenaru
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