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Catre: Operatorii economici interesati 

 
ANUNT 

 
privind demararea achiziţiei publice având ca obiect: 

 
Achizitie servicii sesiune de instruire, in cadrul proiectului POS Mediu Axa 4: 

 
Elaborarea Planului de management al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (ROSCI 

0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita), cod SMIS 36394 
 



                                             
 

 

  
RECTORAT 

Calea Aradului nr. 119, 300645, Timişoara, Tel: 0256 494 023, fax: 0256 200 296 
e-mail: usabtm@mail.dnttm.ro; www.usab-tm.ro 

 

 
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai I al 

Rimâniei - Timisoara (USAMVBT), cod fiscal 3487181, cu sediul in Timisoara, Calea Aradului, 
nr. ll9, judetul Timis, in conformitate cu prevederile legale si a procedurilor de achizitie aprobate 
in cadrul proiectului, solicita prin prezenta depunerea de oferte de pret pentru Achizitie servicii 
sesiune de instruire, in cadrul proiectului ,,Elaborarea Planului de management al Parcului 
Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa (ROSCI 0031 si ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beusnita), 
finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), in cadrul Programului 
Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 4. 

 
Obiectul achizitiei: Achizitie servicii sesiune de instruire - CPV 80540000-1 Servicii de 

formare in domeniul mediului 
Scop: Intărirea capacității instituționale a Administrației Parcului Național Cheile Nerei – 

Beușnița  
Surse de finantare: Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat. 
Caietul de sarcini, cu specificatiile minime solicitate fata de obiectul achizitiei, se afla 

anexat la prezenta invitatie. 
Preturile se vor mentine neschimbate in perioada de valabilitate a ofertei, fiind 

exprimate in LEI fara TVA.  
Suma maxima alocata pentru achizitie: 28400 lei fara TVA. In urma evaluarii ofertelor 

depuse pentru serviciul mentionat, castigatorul va fi anuntat in scris și se va conveni asupra datei 
de incheiere a contractului de prestari servicii. 

Criteriul de atribuire a contractului va fi pretul cel mai scazut. 
Valabilitatea ofertei - 30 de zile de la depunerea ofertei. 
Ofertele (insotite de adresa de inaintare) se vor depune la sediul USAMVB Timisoara, 

Calea Aradului, nr. ll9, Registratura, pana la data de 30.01.2015, ora 12,00. Ofertele depuse dupa 
data si ora mentionate vor fi respinse. 

Conditii de calificare: Certificat ORC care sa dovedeasca desfasurarea in conditiile legii 
a activitatilor similare caietului de sarcini; absenta starii de faliment sau insolventa; declaratie pe 
proprie raspundere a reprezentantului ofertantului, din care sa rezulte ca persoana juridica nu 
figureaza cu datorii la bugetul consolidat de stat si la bugetul local. Documentele sa nu 
depaseasca valabilitatea de 30 de zile.    

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita orice documente relevante pentru 
dovedirea cerintelor mentionate mai sus. 
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Sesiunea de instruire va avea loc in maxim 2 luni de la semnarea contractului, cu 
incepere de la o data convenita intre Autoritatea Contractanta, Administratia Parcului Național 
Cheile Nerei – Beușnița si Ofertantul castigator, la sediul PN Cheile Nerei – Beuşniţa (jud. 
Caras-Severin). 

Pentru mai multe informaţii, puteţi contacta Autoritatea Contractantă:  
USAMVB Timişoara: Telefon: 0256 277174; Fax: 0256 277174.  

Persoană de contact: Radulov Sorin (E-mail: nikyr@yahoo.com). 
 Termen de plata: maxim 30 de zile de la eliberarea facturii. 

 
 
 

Anexa 1 
 
 

CAIETUL DE SARCINI 
 
 

Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița este responsabilă de coordonarea 
și implementarea unor activități de control și monitorizare, de planul de comunicare și relațiile cu 
factorii interesați și comunitățile locale etc., conform Contractului de Administrare. Pentru a 
putea realiza obiectivele propuse prin acest contract, dar și pentru a putea continua și menține 
efectele acestui proiect, cu scopul conservării biodiversității, echipa Administrației trebuie să 
dețină personal calificat pentru toate aceste cerințe: 

 
- să coordoneze acțiuni viitoare cu privire la conservarea și monitorizarea biodiversității;  
- să aprecieze și să monitorizeze starea de conservare a resurselor naturale în general; 
- să fie capabili să implementeze și să monitorizeze planurile de acțiune viitoare; 
- să mențină relații de comunicare optime cu factorii interesați și comunitățile locale;  
- să se implice activ în supravegherea și corectarea comportamentului vizitatorilor și în educația 
ecologică a acestora și a comunităților locale. 
 

Așadar, sesiunea de instruire are ca scop specializarea echipei Administrației Parcului 
Național Cheile Nerei - Beușnița, pentru întărirea capacității administrative și îmbunătățirea 
cunoștințelor membrilor săi.   
 
 



                                             
 

 

  
RECTORAT 

Calea Aradului nr. 119, 300645, Timişoara, Tel: 0256 494 023, fax: 0256 200 296 
e-mail: usabtm@mail.dnttm.ro; www.usab-tm.ro 

 

Obiectul contractului: 
1 sesiune de instruire cu 5 cursuri tematice: 
 

- Managementul ariei protejate: 4 zile, 4 persoane, suma maximă alocată: 3000 lei fără TVA 
- Interpretare trasee tematice: 3 zile, 10 persoane, suma maximă alocată: 7800 lei fără TVA 
- Relații comunități: 3 zile, 10 persoane, suma maximă alocată: 7800 lei fără TVA 
- Strategie și plan de vizitare – managementul vizitatorilor: 4 zile, 10 persoane, 7400 lei fără TVA   
- Managementul conservării: 3 zile, 3 persoane, suma maximă alocată: 2400 lei fără TVA  

 
* Sunt acceptate și denumiri echivalente cu cele prezentate mai sus pentru cele 6 cursuri de instruire (ex.: 
pentru ”Relații comunități” o denumire echivalentă ar putea fi „Relația cu comunitățile în ariile 
protejate”). 
 

Tematicile cursurilor au fost alese în funcție de necesitățile de instruire identificate la 
nivelul Administrației PN Cheile Nerei – Beușnița. 

 
 Numărul de persoane din grupul țință este de maxim 10 persoane participante. Numărul 
de participanți pentru fiecare curs a fost ales în funcție de implicarea angajaților în diferite 
activități, conform cu fișele lor de post. 
 

Locația sesiunii de instruire: desfășurarea instruirilor va avea loc la sediul 
Administrației PN Cheile Nerei – Beușnița, adică la Sasca Română (jud. Caraș-Severin).   
 

Resursele umane și materiale necesare desfășurării acestei sesiuni de instruire vor fi 
asigurate de Prestator.  

 
Resursele materiale presupun logistica necesară pentru desfășurarea propriu-zisă a 

cursurilor (fără cazare, masă sau transport pentru participanți). 
 
Resurse umane - echipa prestatorului 
Prestatorul va fi o persoană juridică autorizată (documentele doveditoare vor fi incluse în 

ofertă) să presteze servicii în domeniul instruire/formare profesională. 
 
Membrii echipei Prestatorului vor avea experiența profesională demonstrată, conform 

sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească. 
 
Ofertantul Prestator trebuie să facă dovada că echipa sa, pentru îndeplinirea contractului, 

corespunde următoarelor cerințe: 
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Nr.  Poziție Cerințe  
1 Coordonator de Echipă Expert coordonator: va avea responsabilități în coordonarea 

echipei de specialitate, implicată în derularea contractului de 
servicii. 
Cerințe minime: 
-studii superioare în domenii relevante: ecologie / biologie / 
comunicare / geografie / științe sociale; 
-coordonarea a cel puțin 3 proiecte/contracte, care să vizeze 
derularea de sesiuni de formare profesională pentru arii protejate 
de interes național; 
-diploma atestată CNFPA/ANC ca formator pentru formare 
profesională. 

2 Expert/experți 
Managementul ariilor 
protejate  

Formatorii vor prezenta următoarele documente: 
 diplomă de studii superioare; 
 certificat de Formator atestat CNFPA/ANC; 
 Curriculum Vitae. 

Pentru cursul Managementul ariilor protejate, toți formatorii vor 
face dovada: 
-absolvirii de studii superioare în domeniul biologiei / științele 
mediului / ecologie / geografie / silvicultură sau legat de 
managementul unor resurse naturale relevante pentru arii naturale 
protejate, finalizate prin diplomă de licență sau echivalent; 
-minim 2 ani experiență în susținerea de cursuri de Managementul 
ariilor protejate sau similare. 

3 Expert/experți  
Interpretare trasee tematice 

Formatorii vor prezenta următoarele documente: 
 diplomă de studii superioare; 
 certificat de Formator atestat CNFPA/ANC; 
 Curriculum Vitae. 

Pentru cursul Interpretare trasee tematice, toți formatorii vor face 
dovada: 
-absolvirii de studii superioare în domeniul comunicare / științele 
mediului / ecologie / geografie / biologie / științe sociale sau legat 
de domeniul Interpretare trasee tematice relevante pentru arii 
naturale protejate, finalizate prin diplomă de licență sau echivalent; 
-minim 2 ani experiență în susținerea de cursuri Interpretare trasee 
tematice sau similare. 

4 Expert/experți  
Relații comunități 

Formatorii vor prezenta următoarele documente: 
 diplomă de studii superioare; 
 certificat de Formator atestat CNFPA/ANC; 
 Curriculum Vitae. 

Pentru cursul Relația cu comunitățile, toți formatorii vor face 
dovada: 
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-absolvirii de studii superioare în domeniul comunicare / biologie / 
științele  mediului / ecologie / geografie / științe sociale, finalizate 
prin diplomă de licență sau echivalent sau legat de Relații cu 
comunitățile relevante pentru arii naturale protejate, finalizate prin 
diplomă de licență sau echivalent; 
-minim 2 ani experiență în susținerea de cursuri Relații comunități 
sau similare. 

5 Expert/experți  
Strategie și plan de vizitare - 
managementul vizitatorilor 

Formatorii vor prezenta următoarele documente: 
 diplomă de studii superioare; 
 certificat de Formator atestat CNFPA/ANC; 
 Curriculum Vitae. 

Pentru cursul Strategie și plan de vizitare – managementul 
vizitatorilor, toți formatorii vor face dovada: 
-absolvirii de studii superioare în domeniul ecologie / geografie / 
științe sociale / turism durabil / ecoturism / managementul 
vizitatorilor sau legat de Strategie și plan de vizitare relevante 
pentru arii naturale protejate, finalizate prin diplomă de licență sau 
echivalent; 
-minim 2 ani experiență în susținerea de cursuri Strategie și plan 
de vizitare - managementul vizitatorilor sau similare. 

6 Managementul conservării Formatorii vor prezenta următoarele documente: 
 diplomă de studii superioare; 
 certificat de Formator atestat CNFPA/ANC; 
 Curriculum Vitae. 

Pentru cursul Managementul conservării, toți formatorii vor face 
dovada: 
-absolvirii de studii superioare în domeniul biologiei / științei 
mediului / ecologiei sau legat de managementul unor resurse 
relevante pentru arii naturale protejate, finalizate prin diplomă de 
licență sau echivalent;  
-experiență în activități de inventariere, cartare, evaluare a stării de 
conservare a habitatelor / speciilor de interes comunitar, stabilire 
măsuri de management / strategii / planuri de acțiune; 
-minim 2 ani experiență în susținerea de cursuri Managementul 
conservării sau similare. 

 
 Personalul solicitat anterior reprezintă o cerință minimă. În cadrul ofertei sale, Prestatorul 
poate propune o echipă (respectând cerințele minime enunțate anterior) conform experienței și 
planului său de realizare a obiectivelor stabilite în prezentul document, cu încadrarea în buget. 
Astfel, în ofertă pot fi incluși și alți experți considerați necesari de către ofertant. 
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 Cerințele referitoare la calificările și abilitățile menționate sunt minime și obligatorii și 
vor fi probate prin documente relevante, diplome, certificate de calificare profesională etc., 
atașate pentru susținerea CV-ului. 
 
 În cazul în care calificările și/sau abilitățile membrilor propuși nu corespund caietului de 
sarcini, oferta tehnică va fi considerată necorespunzătoare și Ofertantul va fi descalificat. 
 
 

Cerințe și condiții tehnice minimale 
 
Programa/curricula de curs: se vor prezenta programa/curricula de curs pentru fiecare 

din cele 5 cursuri de instruire, cu precizarea denumirii modulelor/subiectelor abordate în cadrul 
fiecărui curs și a numărului de ore de instruiri teoretice și practice/zi. 

Cursurile vor fi interactive, cu partea teoretică de maxim 50% din timpul cursului și se va 
asigura câte o ieșire în teren pentru fiecare sesiune în parte. 
 

Tematica sesiunilor de instruire: 
Managementul ariilor protejate 

 Elemente și principii de bază pentru managementul ariei protejate 
 Monitorizarea eficienței managementului 
 Valori și amenințări în ariile protejate 

Interpretare trasee tematice 
 Tehnici de interpretare a naturii și a elementelor de cultură și tradiție locală 
 Interpretarea naturii cu ajutorul unui ranger/ghid în contextul organizării de programe de 

educație sau de ecoturism 
Relații comunități 

 Planificarea propriei activități pentru facilitarea dezvoltării comunitare în contextul ariei 
protejate 

 Activități cu rol de dezvoltare comunitară 
 Dezvoltarea comunitară participativă 

Strategie și plan de vizitare – managementul vizitatorilor 
 Noțiuni de turism și ecoturism 
 Planul de management al vizitatorilor și strategia de dezvoltare a unui turism durabil 
 Inițierea strategiei de vizitare pentru o arie protejată 

Managementul conservării 
 Asigurarea stării de conservare favorabilă a ariei protejate 
 Monitorizarea ariei protejate 
 Tehnici de lucru privind colectarea informațiilor din teren 
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Metode de formare utilizate 
 Sesiunile de instruire vor analiza cel puțin 5 metode de formare de tipul: 

- Prezentări, prezentări interactive; 
- Lucrul în echipă, în grupe mici și individual; 
- Joc de rol; 
- Aplicații practice; 
- Studiu de caz; 
- Simulare / scenarii practice; 
- Proiecte individuale și de grup; 
- Discuția de grup facilitată;  
- Plan de acțiune; 
- Brainstorming; 
- Vizionarea și analiza de studii de caz filmate; 
- Simulări filmate; 
- Vizionare simulări și feedback. 

 
Mijloace de instruire, materiale de învățare și evaluare utilizate 

 În cadrul sesiunilor de instruire se vor utiliza cel puțin 3 mijloace și instrumente de 
învățare de tipul: 

- Teste și chestionare; 
- Chestionare de autoevaluare; 
- Studii de caz; 
- Formulare pentru planuri de acțiune pentru dezvoltarea personală; 
- Formulare / chestionare / teste de feedback; 
- Jocuri aplicative; 
- Suport de curs.  

 
 

Dotări specifice: Sală adecvată de organizare cursuri cu o capacitate de minim 10 locuri 
pentru participanți. Mijloacele tehnice necesare pentru prezentarea cursului (de exemplu laptop, 
videoproiector, flipchart) vor fi puse la dispoziția lectorilor/formatorilor de către Prestator. 
 

Diplomele de participare: vor cuprinde cel puțin denumirea cursului de instruire, 
perioada de desfășurare, locația, nr. de ore de studiu, organizatorul de curs.  
 

Raportul final de activitate va cuprinde: programa/curricula de curs, suportul de curs, 
evaluarea participanților, liste de prezență, fotografii, alte documente relevante. 
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Costurile serviciilor: Ofertantul va trebui să includă în preț costurile necesare asigurării 
logisticii pentru desfășurarea propriu-zisă a cursurilor (fără cazare, masă sau transport pentru 
participanți). 

 
Termen de realizare: Cursurile se vor desfășura în maxim 2 luni de la semnarea 

contractului de prestări servicii. Data exactă de începere a cursurilor și graficul de implementare 
vor fi stabilite prin Ordin de începere, după semnarea Contractului de prestări servicii, în funcție 
de disponibilitatea personalului Administrației PN Cheile Nerei-Beușnița. 
 

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut. 
 

Termen de plată: Plata contractului se va face după finalizarea celor 5 cursuri și după 
recepția Raportului final, în maxim 30 de zile de la eliberarea facturii.  
 

Durata totală a Contractului: 4 luni - de la data semnării contractului.  
 


