REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului - Cioclovina R.A.
RO 330091 Deva, Aleea Parcului, nr.21, Tel./Fax: (004) 0254 211569
e-mail: apngmc@deva.rosilva.ro, web: http://www.gradiste.ro

Nr. 605/04.05.2010
Către,
_________________________________________
Solicitare ofertă de preț pentru achiziție directă
Persoana juridică achizitoare R.N.P. Romsilva – Administrația Parcului Natural
Grădiștea Muncelului – Cioclovina R.A., cod fiscal RO25658983, cu sediul în Deva,
str. Aleea Parcului, nr. 21, telefon/fax 0254 211569, e-mail: apngmc@deva.rosilva.ro,
vă solicită ofertă de preț pentru achiziționarea – prin achiziție directă - de „Servicii de
formare manager de proiect”, criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.
Ofertele se pot depune personal la sediul Administrației parcului, pe fax, sau pe email, până în data de 14 mai 2010.
În continuare este prezentat caietul de sarcini.

DIRECTOR,
Ing. LUCIAN STRATULAT

CAIET DE SARCINI
Achiziția de servicii de formare în cadrul proiectului
„Elaborarea măsurilor de conservare și monitorizare
în vederea revizuirii planului de management al
Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina”
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1. Autoritatea contractanta
Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA
Administrația Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina R.A.
Cod fiscal: RO25658983
Adresa poștală: Deva, Str. Aleea Parcului, nr. 21, județul Hunedoara, cod poștal
330091
Telefon / Fax: 0254.211.569
Adresa e-mail: apngmc@deva.rosilva.ro

2. Sursa de finanțare
Proiect finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu”.
3. Informații despre proiect

3.1.

Descrierea proiectului

Proiectul vizează elaborarea de studii premergătoare revizuirii planului de
management (elaborat, dar neaprobat) pentru Parcul Natural Grădiștea Muncelului –
Cioclovina (PNGM-C).
Specificul Parcului Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina îl reprezintă
sistemul carstic deosebit de extins și de complex, care adăpostește peșteri valoroase atât
din punct de vedere al biodiversității, cât și sub aspect paleontologic, geologic și
cultural. Datorită acestor caracteristici, chiropterele prezente aici reprezintă un grup
sistematic deosebit de important nu doar pentru faptul că majoritatea speciilor sunt
protejate (fiind prezente în Directiva Habitate), ci datorită semnalării prezenței a
numeroase specii și colonii de maternitate și hibernare în peșterile aflate pe teritoriul
parcului.
3.2.Obiectivul proiectului

Identificarea, stabilirea și formularea pachetului de măsuri privind conservarea
și monitorizarea speciilor și habitatelor în scopul actualizării și revizuirii planului de
management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina.
3.3.Obiective specifice

1.
Revizuirea planului de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului- Cioclovina ca sit Natura 2000 (SCI și SPA);
2.
Menținerea\ Îmbunătățirea stării de conservare favorabilă pentru 6 tipuri
de habitate și 22 specii de interes comunitar și național;
3.
Realizarea a 166 de hărți pentru 44 de specii și 17 habitate de interes comunitar și național;
4.
Creșterea gradului de educație și conștientizare privind protecția și conservarea florei și faunei PNGM-C cu 83% pentru un număr de 75700 persoane;
5.
Creșterea capacității instituționale prin dezvoltarea parcului tehnologic
existent și instruirea personalului APNGM-C.

3.4.Locul de implementare al proiectului

Parcul Natural Grădiștea Muncelului – Cioclovina situat în județul Hunedoara,
pe teritoriul administrativ al comunelor: Pui, Baru, Bănița, Orăștioara de Sus, Boșorod.
3.5.Durata totala a proiectului

Proiectul este prevăzut a se realiza în termen de 40 luni, de la 01.04.2010 pana
la data de 31.07.2013.
4. Obiectul achiziției
Achiziționarea de servicii formare pentru instruirea managerul de proiect – 1
persoana, în cadrul proiectului „Elaborarea măsurilor de conservare și monitorizare în
vederea revizuirii planului de management al Parcului Natural Grădiștea Muncelului –
Cioclovina”
5. Durata contractului
Începerea activității este prevăzută a incepe în data de 01.05.2010, iar perioada
de desfășurare este 01.05.2010 - 01.07.2010.
6.

Valoarea contractului
4.408 lei. Prețul nu include TVA.

7. Scopul contractului
Scopul contractării serviciilor de formare este de a asigura dobândirea de competențe în
managementul proiectelor (în particular pentru proiecte finanțate prin fonduri
structurale și de coeziune ) pentru managerul de proiect care va fi responsabil de
coordonarea întregului proiect și va asigura succesul implementării proiectului finanțat
din surse europene nerambursabile.
Rezultate așteptate: 1 Manager de proiect instruit pe tematică, 1 certificat de absolvire.
8. Cerințe specifice privind prestarea serviciilor
8.1.Descrierea serviciilor






Activitățile contractului vor include:
Managerul de proiect va participa la un curs având ca tematică managementul
proiectelor finanțate prin fonduri structurale.
Printre obiectivele acestui curs se numără: definiții ale proiectelor și programelor, tipuri de proiecte, procesul de management al proiectelor și subprocesele
sale, obiectivele proiectului, obiective vizate, structura detaliată orientată pe activități, competențe sociale pentru managerii de proiect, metode de planificare
pentru proiecte, organizarea proiectelor și programelor.
Cursul se va desfășura în țară, în perioada 01.05.2010-01.07.2010.

8.2.

Cerințe privind implementarea serviciilor

Certificatul de absolvire al cursului să fie acreditat CNFPA;

8.3.

Responsabilități și sarcini



Evaluarea nivelului actual de competențe al managerului de proiect;



Planificarea dezvoltării personale pe termen lung-3 ani;



Raport de instruire privind modul în care s-a desfășurat instruirea, cu recomandări;



Asigurarea certificării competențelor CNFPA.

MANAGER PROIECT,

RESPONSABIL ACHIZIȚII,

Mihaela Alexandra FAUR

ing. Amalia SCÂNTEIE

