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ANUNT 

PUBLICITAR 

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Portile de Fier RA implementează  proiectul 

"Măsuri active de protectie şi conservare a biodiversitătii si peisajului din arealul Parcului Natural 

Portile de Fier". 
Astfel, în calitate de autoritate contractantă, intentionăm achizitionarea de servicii in 

vederea organizării a 4 (patru) evenimente pentru asigurarea mediatizării activitătilor din 

cadrul proiectului, avănd o valoare estimată  totală  (fără  TVA) de 92.000,00 lei cu respectarea 

specificatiilor minime şi a cantitătilor din caietul de sarcini aferent proiectului, pentru data de 
20.08.2019 ora 10:00. 

Solicităm depunerea ofertelor, in plic inchis şi sigilat, persoanelor fizice/juridice specializate 

şi interesate pAnă  cel mai tărziu la data de 19.08.2019 ora 10.00, potrivit specificatiilor din caietul 
de sarcini, la punctul de lucru al institutiei din str. Centrul Civic nr. 2, municipiul Orşova, judetui 

Mehedinti. 
Anexăm prezentului anunt caietul de sarcini şi modelul de contract. 

DIRECTOR 



CAIET DE SARCINI 

Privind organizarea a 4 evenimente de mediatizare a proiectului 

Măsuri active de protectie şi conservare a biodiversităfii şi peisajului din arealul Parcului 
Natural Portile de Fier 

Cod CPV : 
• „Servicii pentru evenimente" (Cod CPV - 79952000-2) 

Procedură  aplicată: Achiziţie directă  

1. INTRODUCERE 

Prezentul caiet de sarcini include ansamblu: cerinţelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora 
Oferta (Propunerea Tehnică  i Propunerea Financiară) pentru realizarea servicii!or care fac obe,  
Contractului ce rezultă  din această  procedură. 

În cadrul acestei proceduri, R.N.P. Romsilva Administraţia Parcului Natural Porţile De Fier RA 
sediul in Orşova, str. Banatului nr.92, prin punctul de lucru: Centrul de Vizitare al Parcului Nat 
Portile de Fier- cu sediul în str.Centrul Civic nr.2, jud. Mehedinţi, fax 0252360511, tel. 0352-4104 
cod fiscal R025641582, reprezentată  prin dl. Jiplea Marian Constantin - in calitate de Director 
indeplineşte rolul de Autoritate Contractant, respectiv Achizitor in cadrul Contractului. 

Obiectivul general al proiectuiuiiScpul proiectului 
Denumirea proiectului: Masuri active de protectie şi conservare a biodiversitătii peisajului 

din arealul Parcului Natural Porţile de Fier 
Obiectiv general: Implementarea '.nor acţiuni din planul de management In vederea creste 

gradului de protecţie si conservare a biodiversith.ţii si peisajului din arealul Parcului Natural Porţile. 
Fier si siturile Natura 2000 suprapuse (ROSCI0206 Porţile de Fier, ROSPA 0026 Curse. 
Dunarii-Bazias-Porţile de Fier, ROSPA 0030 Munţii Almajului-Locvei). 

Activităţile propuse prin proiect: 
• vor contribui la cresterea nivelului de cunoastere a biodiversitaţii Si peisajului din 

arealul Parcului Natural Porţile de Fier, la cresterea nivelului de protecţie si conservare 
al speciilor Si habitatelor vizate de legislaţia europeana, implicit la menţinere2 
imbunataţirea starii de corieervare a ecosistemelor locale si a serviciilor furnizat 
acestea 

• vor asigura resurselo nece-sare pentru consolidarea unui management ade,. 
eficient care sa asigure conservarea proactiva a biodiversitaţii si peisajului din area 
Parcului Natural Porţile de Fier; 

• vor contribui la implicarea comunitaţi!or locale si a vizitatorilor in implementarea 
masurilor de management prevazute in Planul de Management al Parcului Natural 
Porţile de Fier. 

Toate activitatile propuse spre flilaritare Le regasesc in Planul de Management al Parcului 
Natural Porţile de Fier aprobat prin H.G. 1048/2013. 

Rezultatele prognozate a se obţine :erin implementarea activităţilor propuse in cadrul acestui 
proiect vor asigura realizarea obiectivul,ai general al proiectului, obiectiv care este in concordanţa Cu 
obiectivul tematic al Axei prioritate 4 al .POirel 2014-2020 - „Conservarea si protectia mediului si 
promovarea eficientei utilizer'i resursoloi", precurn si Cu Obiectivui Specific (OS 	 Ct 



„Cresterea gradului de protectie Si conseniare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate 
si refacerea ecosistemelor degrade,;-;'. 

In mod specific, proiectui va condUce la cresterea gradului de protectie si conservare a 
biodiversitatii pentru speciile incluse in. forrnularele standard ale celor situri Natura 2000 suprapuse 
Parcului Natural Portile de Fier, pe o suprafată  totală  de 128196 ha, suprafata reprezentativă  pentru 
Regiunile Biogeografice Alpina si Continental@ din Romania. 

Proiectul va contribui in mod direct prin masuri de management adecvate Si refacerea 
ecosistemelor degradate la cresterea gradului de protectie si conservare a 9 habitate si 60 de spec' 
indirect celorlalte specii Si habitate listate in formularele standard ale ROSCI0206 Portile dP 
ROSPA 0026 Cursul Dunarii-Bazias-Portile de Fier, ROSPA 0080 Muntii Almajului-Locvei. 

Pentru scopul prezentei sectiLini a Documentatlei de Atribuire, once activitate descrisă  intr-un an 
capitol din Caietul de sarcini si nespecificată  explicit in alt capitol, trebuie interpretată  ca 
mentionată  in toate capitolele unde se consideră  de către Ofertant că  aceasta trebuia menţioId  
pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului. 

2. AUTORITATEA CONTRACTANTA 

R.N.P. Romsilva Ad-ministraţia Parcului Natural Porţile De Fier RA , cu sediul in Orşova, 
str. Banatului nr.92, punct de lucru: Centrul de Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier - str. Centrul 
Civic nr.2, jud. Mehedinti, fax 0252360511, tel. 0352-410430, cod fiscal R025641582, reprezentată  
prin dl. Jiplea Marian Constantin - in calitate de Director. 

3. OBIECTUL ACHIZITIEI 
Obiectul achiziţiei îl reprezintă  organizarea a 4 evenimente de mediatizare a proiectului. 

activitati cu caracter general Care au drept scop asigurarea managementului proiectului si publicitn 
obligatorie pentru proiecte finantate din fonduri europene astfel cum este prevăzut in cadrul A.G 
Activităţi de promovare a proiectului prin Realizarea materialelor promoţionale şi organiz 
a 4 evenimente de mediatizare a proiectului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 prk' 
achizitiile publice şi HG 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru, CU 
nr.45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemulu. 
achizitiilor publice. 

Sursa de finanţare: Program Operational lnfrastructura Mare - POIM/178/4/1/Cresterea gradului de 
protectie si conservare a biodiversitătii si refacerea ecosistemelor degradate 

Beneficiar: R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile De Fier RA, cu sediul in Orşova 
str. Banatului, nr. 92, punct de lucru - Centrul de Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier - sir 
Centrul Civic nr.2. jud. Mehedinti, fax 0252-360511, tel. 0352-410430. 

4. DESCRIEREA OBIECTULUI ACHIZITIEL 

Achizitionarea de servicii pentru organizarea a 4 evenimente de mediatizare a proiectului, in 
vederea implementării activitătilor din cadrul proiectului cu o valoare totală  (fără  TVA) de 92.000,00 lei 
cu respectarea conditiilor din anexa care face parte integrantă  din prezentul caiet de sarcini. 

Această  procedură  este inclusă  in Planul anual al achizitiilor publice din cadrul proiectul 
Masuri active de protectie i conservare a biodiversitătii 	peisajului din arealul Parcului N,., ' 
Portile de Fier al cărui obiectiv este in concordanta cu obiectivul tematic al Axei prioritate 4 al 
2014-2020 - „Conservarea si protectia mediului si promovarea eficientei utilizării resurselor''. prc 
si cu Obiectivul Specific (OS) 4.1, respectiv „Cresterea gradului de protectie si consetw; 
biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate”. 



4.1. Cerinte specifice: 

Achizitionarea de servicii pentru organizarea a 4 evenimente de mediatizare a proiectului, in 
vederea implementării activitătilor din cadrul proiectului cu o valoare totală  (fără  TVA) de 92.000,00 lei 
cu respectarea conditiilor din anexa !a prezentul caiet de sarcini. 

Prin cererea de finantare s-a prevăzut necesitatea contractării de servicii in vederea 
organizarii a 4 evenimente de mediatizare a proiectului, 2 evenimente de lansare a proiectului şi 2 
evenimente la finalizarea acestuia, două  pe raza judetului Mehedinti In municipiul Orşova şi două  pe 
raza judetului Cara§ Severin in oraşul Moldova Nouă, activităti ce urmează  să  fie implementate pe o 
perioada de 4 de luni (L4- L5 şi L40-L42), conform anexei, care face parte integrantă  din prezentul 
caiet de sarcini. 

La eveniment urmează  a fi invitati reprezentanţii aleşi ai comunitătilor locale şi judetene 
(primarii localitătilor, reprezentanti ai consiliului judetean) , reprezentanti ai institutiilor statulu' 
(institutia prefectului, politia de frontieră, jandarmeria, politia locală  etc.), şi instituţii deconcentrate 
statului (APM, SGA etc.), factori interesati in gestionarea resurselor locale (asociatii de vanătee 
pescuit etc.), ONG-uri i asociatii cu obiect de activitate protectia naturii, reprezentantii se: 
economic din comunitătile vizate de proiect, reprezentanti mass-media (publicatii, radio. tv 
insumând un număr total de cca. 50 persoane. 

Pe baza datelor din cererea de finantare, a rapoartelor periodice de activitate si a realizaie 
curente, membrii UIP vor elabora rapoarte de prezentare ( materiale scrise, prezentari PowerPoint 
harti, etc) pentru informarea participantilor la conferinte. 

In cadrul evenimentelor vor fi prezentate valorile biodiversitătii regăsite in sit, aspecte legate 
de beneficiile economice şi sociale pe care le generează  implementarea retelei Natura 2000, 
activitătile i obiectivele proiectului care vizează  reducerea/inlăturarea presiunilor antropice asupra 
speciilor i habitatelor regăsite şi rezultatele aşteptate, problemele apărute in timpul implementării 
proiectului şi modul or de rezolvare, rezultatele obtinute in urma implementării. 

Pentru cele patru co'nferinte pretatorul va Trichina cate o sală  de conferintă  pentru fiecare 
eveniment organizat, Si va asigura suportul material necesar pentru implementare după  cum 
urmează: 

200 de săculeti de prezentare pentru participanţi imprimati cu signalistica proiectului Si 

design local, color, format maxim 40x30 cm, din material textil netratat chimic, produs in 
Romania; 

- 200 de creioane lemn personalizate care se vor distribui participantilor la evenimente: 
- 200 de memory stick-uri din lemn personalizate de 32 de GB, cu informatii, rezultate 

cazul conferintei finale) ale proiectului, machetele pliantelor Si produselor realizate in, 
proiectului; 

- 200 de call de buzunar format A6, 20 pagini, color, cu informatii generale despre pro, 
- 200 de hărţi de buzunar, format A5, de 20 pagini, cu prezentarea generală  a infrastruc 

de vizitare din arealul parcului. 
- 2 roll-up uri de interior cu imagini reprezentative pentru activitătile din proiect — CE 

dimensiunile recomandate prin MIV, 0,8mx2m şi 2 roll-up de exterior de dimensiune 
minima 3mx4m, cu imagini printate color, print policromie pe material textil. Roll-upurile vor 
fi folosite la toate evenimentele cu public descrise in proiect, dar Si Îfl cadrul altar 
evenimente la care Beneficiarui partenerii vor participa. 
500 buc timbre autocolante cu insemneie specifice programului de finantare, de dimensiuni 
diferite (50x50 mm, 100 x100 mm 200x200mm), in functie de bunul pe care se vor aplica 

- 2 panouri (1,5 x 2 m), unui temporar (pe perioada executiei lucrărilor) i unul permanent 
(după  finalizarea lucrărilor) , Cu Tnsemnele specifice programului i datele obiectivului 
pentru Centru de Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier. 

Toate materialele folosite la conferinte vor respecta prevederile Manualului de identitate 
vizuală. 

Organizarea conferintelor presupenEe transmiterea invitatiiior de participare către institutiile 
nominalizate cu cel putin 10 zile calerAaristice Tnaintea fiecărui eveniment (Cu consultarea 
achizitorului)inchirierea unei săli adecvate din punct de vedere al suprafetei, sisteme 
pentru asigurarea comunicării şi prezentării informatiilon catering pentru invitati, reali teaR "tit* 
produselor informationale şi de mediatizare enumerate mai sus. 	 trg 	.41t. 



lmplementarea intregii actiuni urmează  a se realize de o societate specializată  in organiz7 
unor astfel de evenimente, selectat 	csfăsurării procedurilor de achizitii publice. 

Prestatorul va asigura servici & catering pentru participantii(cca. 50 de perso 
eveniment pe parcursul celor 4 evenimente clup5 corn urmează: 

Apă  plată/Apti minrară; 
Cafea/Ceai; 
Felul 1 — 2 variante; 
Felul 2 — 2 variante; 
Desert — 2 variante. 

5. OBLIGATIILE ACHIZITORULUI 

Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie Prestatorului once informatii şi/sau documente 
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnică  şi pe care le consideră  necesare pentru indeplinirea 
contractului. 

Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de 30 (treizeci) de Die 
calendaristice de la data primirii facturii fiscale. 

Achizitorul se obligă  să  receptioneze serviciile in termenul convenit. 

6. OBLIGATIILE PRESTATORULUI 

Prestatorul are obligatia să  detalieze in oferta financiară  pretul unitar al fiecărui serviciu 
TVA, precum i pretul total, fără  TVA, al serviciilor ofertate pentru toată  cantitatea. 

Prestatorul va emite factura pentru serviciile care fac obiectul contractului. 
Nerespectarea graficului de executie şi a prevederilor legale, de către ofertant atrage duH. 

sine rezilierea contractului. 
Prestatorul trebuie să  trimită  Achizitorului un report de activitate privind modul de organizare 

celor 4 evenimente de mediatizare a proiectului. Prestatorul va asigura realizarea activitătii de 
organizare a celor 4 evenimente de mediatizare a proiectului, astfel incet raportul va contine cel putin 
urmatoarele informatii: 

• Perioada in care au fost realizate evenimentele; 
• Locatiile unde au fast realizate evenimentele; 
• 0 listă  de prezentă, ce va contine toate persoanele ce au participat la eveniment; 
• Fotografii din cadrul evenimentelor. 

Pe perioada derulării contractuiui, achizitorul va lua toate măsurile pentru eliminarea situaţiior 
de conflict de interese in report cu viitorii ofertanti. 

7. DURATA CONTRACTULUI 

Contractul se va derula incepend cu data semnării contractului şi are o durată  de 41 de luni. 
Durata contractului se va putea prelungi prin act aditional in cazul in care perioada de ardi, 

a procedurilor se va prelungi motivat, on de cete on este necesar. 

8. VALOAREA ESTIMATĂ  

Valoarea estimată  a contractului este de 92.000,00 lei fără  TVA. 

9. MODUL DE PREZENTARE A OFERTE 

Oferta va cuprinde: 
- 

1. Documente de calificare
'  2. Oferta tehnică  i financiar;ă. 

1.Documente de calificare solicitate: 

a) Certificat de inregistrarel certificet emis 
corespunzător achizitiei; 

b) Cel putin trei contracte de prestari servicii similare, desfă§urat in bune condir 
recomandare semnata de client/ beneficiar, cu o valoare totala fara TVA mai 

de ONRC cu specificarea codului CAEN 

optigIti5trto 

WoOt 



putin egala Cu 92.000 lei fără  tva, pentru a dovedi experienta similara ofertantul. 
c) Declaratie, care certifică  faptul că  nu se află  in conflict de interese la momentul depunerii 

ofertei şi că  va informa autoritatea contractantă  in cazul In care se află  la un moment dat in 
această  situatie, in timpul indeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractat, pentru a 
asigura independenta operatorului economic selectat. 

2.0ferta tehnică  şi financiara 
Propunerea tehnică  , va fi astfel intocmită  incât să  rezulte clar, detaliat şi punctual 

caracteristicile tehnice ale serviciilor ofertate. 
Oferta financiară  va contine detaliat pretul unitar pentru fiecare obiect fără  TVA, pretul unitar 

pentru serviciul de catering fără  TVA şi pretul total pentru realizarea achizitiei fără  TVA. 
Nota 1:  

Documentele de calificare se vor depune intr-un plic inchis şi sigilat cu ştampila 
ofertantului pe cele 4 colturi de inchidere de pe verso-ul plicului. 

Pe fata plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele: 

„Plicul nr.1-Documente de calificare 

SC 	 SRL 

Pentru achizitia de „Organizarea a 4 evenimente de mediatizare a proiectului" 
CPV - 79952000-2 - Servicii pentru evenimente) din data de 20.08.2019" 

Nota 2:  

Oferta financiară  se va depune intr-un plic inchis şi sigilat cu ştampila ofertantului 
cele 4 colturi de inchidere de pe verso-ul plicului. 

Pe fata plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele: 

"Plicul nr.2-Oferta financiară  

SC 	 SRL 

Pentru achizitia de „Organizarea a 4 evenimente de mediatizare a proiectului" (cod 
CPV - 79952000-2 - Servicii pentru evenimente) din data de 20.08.2019" 

Oferta financiară  se va prezenta in lei fără  TVA. 

Nota 3:  

Plicul 1 şi Plicul 2 se vor introduce intr-un plic mai mare inchis şi sigilat cu ştampila 
ofertantului pe cele 4 colturi de inchidere de pe verso-ul plicului. 

Pe fata plicului se vor specifica in mod obligatoriu următoarele: 

"Sc 	 SRL 
Documente calificare şi oferta financiară  pentru achizitia de „Organizare ,  
evenimente de mediatizare a proiectului" cod CPV - 79952000-2 - Servicii pr,  
evenimente din data de 20.08.2019" 

ATENTIE !!! La data depunerii plicului ofertantul va solicita inregistrarea acestuia in 
registrul de intrări/iesiri documente al unitătii si cu precizarea expresă  a orei de depunere. 

10. GARANŢIA DE BUNĂ  EXECUŢIE 

10.1.În termen de 10 zile de la data semnării contractului să  deschidă  un cont la dispozitia 
achizitorului pentru virarea garantiei de bună  execuţie a cărei valoare totală  va fi de 5% din valoarea 

	

contractului fără  TVA, respectiv suma de 	 lei. 

care prestatorul nu îi execută  obligatiile prin contract. 
iitiK 4 AA, 

10.2.Virarea sumei aferentă  garanţiei de bună  execuţie se poate face prin reţineri su
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10.4.Garantia de bună  executie va fi restituită  prestatorului in termen de cel mult 14 zile, dacă  
până  la acea dată  nu s-au emis prztentii 32:upra ei de către achizitor. 

11.LIVRAREA SERVICIILOR 

11.1.Termenul de livrare — potrivit calendarului inclus in anexa care face parte integrantă  din 
prezentul caiet de sarcini. 

12.PLATA SERVICIILOR  

12.1 .Plata se va efectua in lei, in baza facturii/facturilor emise de prestator Si acceptate de ben 
în 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia la achizitor. 

12.2.În mod obligatoriu factura depusă  de Prestator va fi insotită  de procesul verbal de recep 
serviciilor facturate. 

12.3.În cazul in care factura este depusă  de Prestator fără  procesul verbal de receptie, termenul de 
30 de zile pentru achitare curge de la data depunerii documentului anexă  la factură. 

intocmit, 
Comisia de achizitii publice 

lng Hristodorescu Mircia 
Jr. Pope Nicolae Alin 

Ing Dumbravă  Adi Nelu 



Anexa la Caietul de sarcini 

Centralizator servicii organ izare 4 evenimente mediatizare proiect 

Comunicate Judet Eveniment 
1 

La lansarea proiectului 

Pe raza judeţului 
Cara* Severin in 
oraşul Moldova 

Nouă  

1 

2 Pe raza judeţului 
Mehedinţi in 

municipiul Orşova 

1 

3 

La finalizarea proiectului 

Pe raza judeţului 
Cara ş  Severin in 
oraşul Moldova 

Nouă  

1 

4 Pe raza judeţului 
Mehedinţi in 

municipiul Orşova 

1 

- La eveniment urmează  a fi invitaţi reprezentanţii aleşi ai comunităţilor locale şi judeţene 
(primarii localităţilor, reprezentanţi ai consiliului judeţean) , reprezentanţi ai instituţillor 
statului (instituţia prefectului, poliţia de frontieră, jandarmeria, politia locală  etc.), Si 
instituţii deconcentrate ale statului (APM, SGA etc.), factori interesaţi în gestionarea 
resurselor locale (asociaţii de vânătoare i pescuit etc.), ONG-uri i asociaţii cu object de 
activitate protecţia naturii, reprezentanţii sectorului economic din comunităţile vizate de 
proiect, reprezentanţi mass-media (publicaţii, radio, tv etc.) Insumănd un număr total de 
cca. 50 persoane. 

- in cadrul evenimentelor vor fi prezentate valorile biodiversităţii regăsite in sit, aspecte 
legate de beneficiile economice i sociale pe care le generează  implementarea reţelei 
Natura 2000, activităţile i obiectivele proiectului care vizează  reducereafinlăturarea 
presiunilor antropice asupra speciilor şi habitatelor regăsite i rezultatele aşteptate, 
problemele apărute în timpul implementării proiectului şi modul lor de rezolvare. 
rezultatele obţinute în urma implementării. 

Pentru cele patru conferinţe pretatorul va inchiria câte o sală  de conferinţă  pentru fiecare 
eveniment organizat, şi va asigura suportul material necesar pentru implementare după  
cum urmează: 

• 200 de săculeţi de prezentare pentru participanţi imprimaţi cu signalistica 
proiectului şi design local, color, format maxim 40x30 cm, din material textil 
netratat chimic, produs Tr, România; 

• 200 de creioane lemn personalizate care se vor distribui participanţilor la 
evenimente; 
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• 200 de memory stick-uri din lemn personalizate de 32 de GB, cu informatii, 
rezultate (in cazul conferintei finale) ale proiectului, machetele pliantelor Si 
produselor realizate in cadrul proiectului; 

• 200 de cărti de buzunar format A6, 20 pagini, color, Cu informatii generale despre 
proiect; 

• 200 de hărti de buzunar, format A5, de 20 pagini, cu prezentarea generală  a 
infrastructurii de vizitare din arealul parcului; 

9 2 roll-up uri de interior cu imagini reprezentative pentru activitătile din proiect — 
de dimensiunile recomandate prin MIV, 0,8mx2m si 2 roll-up de exterior de 
dimensiune minimă  3mx4m, cu imagini printate color, print policromie pe material 
textil. Roll-upurile vor fi folosite la toate evenimentele cu public descrise in 
proiect, dar si in cadrul altor evenimente la care Beneficiarul i partenerii vor 
participa; 

• 500 buc timbre autocolante cu insemnele specifice programului de finantare, de 
dimensiuni diferite (50x50 mm, 100 x100 mm si 200x200mm), in functie de bunul 
pe care se vor aplica ; 

• panouri (1,5 x 2 m), unul temporar (pe perioada executiei lucrărilor) si unul 
permanent (după  finalizarea lucrărilor) , Cu insemnele specifice programului Si 
datele obiectivului, pentru Centru de Vizitare al Parcului Natural Portile de Fier. 

Toate materialele folosite la conferinte vor respecta prevederile Manualului de identitate 
vizuală. 

- Organizarea conferintelor presupune: inchirierea unei săli adecvate din punct de vedere 
al suprafetei, sisteme audio-video pentru asigurarea comunicării Si prezentării 
informatiilor, catering pentru invitati, realizarea tuturor produselor informationale si de 
mediatizare enumerate mai sus. 

- Implementarea intregii actiuni urmează  a se realiza de o societate specializată  in 
organizarea unor astfel de evenimente, selectată  în urma desfăsurării procedurilor de 
achizitii publice. 

Prestatorul va asigura servicii de catering pentru participanţii(cca. 50 de persoane) la 
eveniment pe parcursul celor 4 evenimente după  cum urmează: 

• Apă  plată/Apă  minerală; 
• Cafea/Ceai; 
• Felul 1— 2 variante; 
• Felul 2 — 2 variante; 
• Desert — 2 variante. 

-Activitatea este prevăzut a fi implementată  pe o perioadă  de 4 luni (L4- L5 şi L40-
L42). 

RNP Romsilva-Administratia Parcului Natural Portile de Fier RA 

DIRECTOR 

Ing.Marian Jiplea 



Contract de prestare servicii, 
Nr 	 

Art. 1. Părfile contractante 

in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice,s-a incheiat prezentul contract de prestări 
servicii, 

Tntre 

R.N.P. Romsilva Administratia Parcului Natural Portile De Fier RA , cu sediul in Or5 -
Banatului, nr. 92, punct de lucru str.Centrul Civic nr.2, jud. Mehedinti, fax 0252360511, tel. 0352-4': 
e-mail parcdrobeta rosilva.ro  cod fiscal R025641582, cont nr. R084BRDE260SV59630612600 des( 
BRD Orşova, reprezentată  prin dl. Jiplea Marian Constantin - in calitate de Director. 

$i  

	  cu 	 sediul 
	

in 
	  inregistrată  in Registrul Comertului sub 

nr. 	J../ ./ 	 C.U.I 	  avănd contul nr. 
RO 	  deschis 

	
la 

	  telefon 	  
fax 	 e-mail 	  reprezentată  de 
domnul 	  in calitate de prestator, pe de alta parte. 

Art. 2. Definifii 

2 1 - in prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a) contract- prezentul contract şi toate anexele sale: 
b )achizitor prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite in prezentul contr,-, 
c) pretul contractului - pretul plătibil prestatorului de către achizitor, in baza 
contractului, pentru indeplinirea integrală  şi corespunzătoare a tuturor obligatiilor asumate prin cu 

d) servicii - activităti a căror prestare face obiect al contractului; 
e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi once alte bunuri cuprinse 
anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent 
serviciilor prestate conform contractului; 
f)forta majoră- reprezintă  o imprejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut 
imprevizibilă  şi inevitabilă, care se află  in afara controlului oricărei WV, care nu se datorează  greşelii 
sau vinei acestora, şi care face imposibilă  executarea şi, respectiv, indeplinirea contractului; sunt 
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau once alte catastrofe 
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu este considerat forţă  majoră  un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără  a 
crea o imposibilitate de executare, face extern de costisitoare executarea obligatiilor uneia din pat; 
g) zi calendaristica; an - 365 de zile 
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Art. 3. lnterpretare 

3.1. in prezentul contract, cu excepti? 	 contrare, cuvintele la forma singular vcr Ir. 
forma de plural şi vice versa, acolo urc. 	cru este permis de context. 
3.2. Termenul "zi" sa;., "zile " sau once re.fecire la zile reprezinte zile 	 daca nu 
specifice in mod cliferit. 

Art. 4. Obiectul Si preful contractului 

4.1. - Obiectul acestui contract este preAarea serviciilor de Organizare a 4 evenimente de 
mediatizare a proiectului, conform anexei 1 la prezentul contract, aferente proiectului „Măsuri 
active de protectie şi conservare a biodiversii4i şi peisajului din arealul Parcului National Portile de 
Fier", conform prevederilor cadrului legal aplicabil. 

4.2. (1) -Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv pretul serviciilor 
prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de 	 lei fără  TVA., la care 
se adaugă  TVA 19% in valoare de 	 Lei 

(2)Plata se poate efectua partial, dupe desfăsurarea şi recetionarea produselor Si serviciilor 
evenimentului intr-una din locatii. 

4.3. (1) - Plata se va efectua in 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de, 
prestator la sediul achizitorului. 

(2) in mod obligatoriu facture depusă  de prestator va fi insotită  de o copie a procesului verbai 
receptie a serviciilor facturate. 

(3) in cazul in care factura este depuse de prestator fără  procesul verbal de receptie, termenul de 
30 de zile pentru achitare decurge de la data depunerii documentului anexă  la facture 

Art. 5.Durata contractului 

5.1. (1) -Durata prezentului contract este de 48 de luni calendaristice de la data semnării acestuia de 
către ambele părti. 

(2) - Durata contractului poate fi prelungită, Cu acordul scris al părtilor, doer din motive objective sau 
in cazurile de forte' majoră. 

Art. 6.Documentele contractului 

6.1 - Documentele contractului sunt: oferta, caietul de sarcinii şi graficul de executie a serviciilor. 

Art. 7. Obligatiile prestatorului 
7.1. Prestatorul va presta urmetoarele servicii: 

7.2 -(1) Prestatorul se oblige să  presteze serviciiie care fac obiectul prezentului co 
perioada/perioadele stabilite prin graficul de prestare, anexa 2 la prezentul contract şi in conform 
obligatiile asumate. 

7.3. - Prestatorul se oblige să  presteze serviciile la standardele şi/sau performantele prezeni:, 
oferta tehnică, anexă  la contract, respectiv să  dea dovadă  de profesionalism şi impartialitate. 

7.4. - Prestatorul se oblige sa despăgubească  achizitorul impotriva oricăror: 
i) reclamatii şi actiuni in justitie, ce rezulte din incălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală  
(brevete, nume, mărci inregistrate etc.). legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau 
utilajele folosite pentru sau in legătură  cu serviciile prestate, şi. 
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de once nature, aferente, cu exceptia situatiei in care 
o astfel de incălcare rezultă  din respectarea caietului de sarcini intocmit de către achizitor. 
7.5. Prestatorul va participa in mod obligatoriu, printr-un delegat desemnat la realizarea receptiei 
serviciilor, la data stabilită  de comun acord cu achizitorul. 
7.6 Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului, la solicitarea scrisă  a acestuia, stadiul 
fiecărui serviciu prin prezentarea unui report cu privire la activitătile desfăşurate. 	,00NAIA 040  
7.7 Pe perioada derulării contractului, prestatorul va lua toate măsurile pentru elimin 	eV" 
de conflict de interese in report cu viitarii ofertanti. 	 ,0,4,Alo • , 



7 8.(1) in termen de 10 zile de la data semnării contractului să  deschidă  un cont la dispozill:., 
achizitorului pentru virarea garantiei de bună  executie a cărei valoare totală  va fi de 5% din valoarei: 
contractului fără  TVA, respectiv suma totală  de 	 lei. 

(2) Virarea sumei aferentă  garantiei de bună  executie se poate face prin retineri succesive din 
sumele datorate pentru facturile partiale. 

(3) Sumele din contul de garantie de bună  executie pot fi revendicate de către achizitor in cazurile 
prevăzute la art. 9.1. 

(4) Garantia de bună  executie va fi restituită  prestatorului in termen de cel mult 14 zile, daca 
acea data nu s-au emis pretentii asupra ei de către achizitor. 

Art. 8. Obligatiile achizitorului 

Achizitorul va furniza prestatorului, în max.15 zile calendaristice de la data semnării contractului 
informatiile şi/sau documentele considerate necesare pentru prestarea corespunzătoare a serviciiL, 
8.1. Achizitorul se obligă  să  plătească  pretul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate 
in termenul stabilit la art.4.4. din prezentul, pe baza facturii depusă  de prestator, Tnsotită  In mod 
obligatoriu de procesul verbal de receptie. 
8.2. Achizitorul se obligă  să  receptioneze serviciile prestate in termen de max.10 zile calendaristice 
de la data depunerii raportului/documentelor de către prestator, la o data stabilită  de comun acord cu 
prestatorul. 

8.3. Să  solicite prestatorului un raport cu prezentarea stadiului fiecărui serviciu prestat şi 
prezentarea activitătilor desfăşurate. 

Art. 9.Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabilă  a obligatinor 
9.1. (1) - In cazul In care prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligatiile asumate *in termenele 
stabilite prin graficul de livrare anexă  la contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalităti 
Cu o sumă  echivalentă  cu 0.02% /zi de Intărziere din pretul achizitiei/serviciului, dar nu mai mult de 30 
de zile calendaristice. 

(2)După  expirarea termenului de 30 de zile se consideră  că  prestatorul refuză  efectuarea serviciilc, 
achizitorul poate rezilia unilateral contractul, fără  plata de alte daune interese către prestator. 
9.2. - în cazul In care achizitorul nu onorează  facturile in termenul mentionat la art. 
4.4. din prezentul, atunci prestatorul poate percepe ca penalităti, o sumă  echivalentă  cu 0,021., 
de Intărziere din plata neefectuată. 
9.3. - Achizitorul Tşi rezervă  dreptul de a denunta unilateral contractul printr-o notificare sci 
adresată  prestatorului, fără  nicio compensatie, dacă  acesta din urmă  dă  faliment, cu conditia 
această  denuntare să  nu prejudicieze sau să  afecteze dreptul la actiune sau despăgubire pentru 
prestator. în acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract indeplinită  pănă  la data denuntării unilaterale a contractului. 

Art. 10. Forta majoră  
10.1. Forta majoră  este constatată  de o autoritate competentă. 
10.2. - Forta majoră  exonerează  părtile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin 
prezentul contract, pe toată  perioada in care aceasta actionează. 
10.3. - indeplinirea contractului va fi suspendată  în perioada de actiune a fortei majore, dar fara a 
prejudicia drepturile ce Ii se cuveneau părtilor pănă  la aparitia acesteia. 

10.4. - Partea contractantă  care invocă  fora majoră  are obligatia de a notifica In scris cealaltă  parte 
in maxim 5 zile de la producerea acesteia i să  ia once măsuri care Ti stau la dispozitie In vederea 
limitării consecintelor. 
10.5. - Partea contractantă  care invocă  fora majoră  are obligatia de a notifica in scris celeilalte 
Tricetarea cauzei acesteia în maximum 10 zile de la Tncetare. 
10.6. - Daca forta majoră  actionează  sau Sc estimează  că  va actiona o perioadă  mai mare de 
fiecare parte va avea dreptul sa notifice in scris celeilalte pări Tncetarea de drept a preze,  
contract, fără  ca vreuna din părti să  poată  pretinde celeilalte daune-interese. 

Art. 11. Alte clauze 
11.1 .Achizitorul poate furniza lnforrnatii documente prestatorului pe toata durata de executie a 
contractului pe măsură  ce prestatorul le soltă  şi achizitorul le are la dispozitie pentru a fi prezentate. 

11.2. Contractul poate fi reziliat cu acordul scris al părtilor Tn once moment al derulării - -t57- p.f in 
următoarele situatii: 

-J 	 • 	 t. 	 • .4 - 	 11164fifj2Pil,14641 

a) 	dacă  părtile convin In acest sens 	
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fiecare parte va avea dreptul sa 	 parti incetarea de drept a prezentului contract. 

ca  vreuna din părti să  poată  pretincie celeilaqe daune- interese. 

11.3. (1)Contractul poate fi reziliat unilateral de către prestator in următoarele situatii: 

a) Achizitorul refuză  nejustificat efectuarea receptiei lucrărilor mentionate in raportul depus , mai mull 
de 30 de zile fată  de termenul stabiL 	din prezentul contract. 

b) Achizitorul nu achită  serviciile prestate, receptionate şi facturate in max.60 de zile calendaristice 
de la termenul stabilit la art.4.4. din prezentu; contract. 

(2) Rezilierea este operabilă  in termen de 10 zile calendaristice de la data notificării scrise 
achizitorului. 

(3) Dacă  diferendul este rezolvat in termenul precizat la alin(2), prestatorul poate renunta la rezil;,--
contractului. 
(4) in cazul rezilierii potrivit motivatiilor de la lit.a şi lit.b, achizitorul are obligatia achităi 
sumelor datorate, pentru servicii receptionate şi facturate, in termen de maxim 30 de zile. 

11.4. (1) Contractul poate fi reziliat unilateral de către achizitor, in următoarele situatii: 

a) Dacă  prestatorul intărzie prestarea serviciilor mai mult de 30 de zile de la data stabilită  prin 
de executie; 
b) Dacă  prestatorul incalcă  in prevederile contractuale şi refuză  să  colaboreze. 

c) Dacă  prestatorul dă  faliment 

(2) Rezilierea este operabilă  in termen de 10 zile calendaristice de la data notificării scrise a 
prestatorului. 
(3) in cazul rezilierii pentru motivele specificate la lit.a. b şi c, achizitorul retine din sumele datorate 
prestatorului eventuale penalităti calculate potrivit art.9.1. 

Art. 12. Solutionarea litigiilor 
12.1. (1). Litigiile de once fel, decurgănd din executarea contractului se vor rezolva, pe cat posibil pe 
cale amiabilă. 

(2) Un diferend/litigiu se consideră  rezolvat pe cale amiabilă  dacă  părtile convin in scris la 0 s 
acceptată  de comun accord, in maxim 10 zile calendaristice de la data aparitiei litigiului/diferenn,  

12.2. Litigiile nerezolvate pe cale amiabilă  vor fi depuse spre solutionare instantelor judecătoi(,."-, 

Art. 13. Clauze generale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal 
13.1. Entitatea contractanta colectează  i prelucrează  datele personale ale Contractanil. 

conformitate cu legislaţia in vigoare, in modalităţi care asigură  confidenţialitatea si securitatea adecv 
acestor date, in vederea asigurării protecţiei impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale si împornv  
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. 

13.2 in procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, entitatea contractantă  apnea 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 apnlie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind 
protecţia datelor) si ale legislaţiei naţionale. 
13.3. Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale contractantului, comunicate in cadrul 

prezentului contract, vor fi prelucrate de entitatea contractantă  in scopul executării prezentului contract. 
13.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executării 
prezentului contract sunt uernătoarele: (de ex.: nume si prenume, adresă, serie si număr carte de 
identitate, cod numeric personal, număr de telefon/fax, adresă  de postă  electronică, cont bancar). 
13.5. Datele personale ale Contractantului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate 
de Entitatea contractantă  instituţiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care îi revin acestuta. 
13..6 in situaţia in care este necesară  prelucrarea datelor personale ale contractantului in alte sc--
decăt cele prevăzute mai sus, entitatea contractantă  va informa contractantul Si va solicita 
scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile leg,:, 
vigoare. 
13.7. Entitatea contractantă  asigură  dreptul Contractantului la informare i acces la datele c 
personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restricţionare 

c(ik conformitate cu prevederile legislaţiei fn vigoare. 	 r  
13.8. Datele personale ale contractantului stint păstrate de entitatea contractantă  pe 	4 



de executare a contractului şi ulterior incetăni acestuia, in conformitate cu prevederile legale rer 
la arhivarea documentelor. 

Art. 14. Lirnba care guvemeaz 
14.1.Limba care guvernează  contractul este iirnba romană. 

Art. 15. Comunicări 
15.1.(1) Once comunicare intre părti, referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie să  fie 
transmisă  in scris la adresele părtilor mentionate in prezentul contract 

(2) Once document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat şi in momentul primirii. 

15.2.- Comunicările intre WO se pot face şi prin telefon„ fax sau e-mail cu conditia confirmării in scris a 
primirii comunicării. 

Art.16. Legea aplicabilă  contractulu; 
16.1- Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania. 

Patle au inteles să  incheie prezentul contract in 2 (două) exemplare originale, cate unul pentru fier -
parte contractantă. 

Achizitor, 
RNP Romsilva-Administratia Parcului 
Natural Portile de Fier RA 

Prestator,  

DIRECTOR 	 ADMINISTRATOR 
Ing. Marian Jiplea 

CONTABIL ŞEF 
Ec. Alexandru Preda 

CONSILIER JURIDIC 
Jr. Alin Popa 

RESPONSAB1L DERULARE CONTRACT 
Ing. Felix Baratky 
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