
                                                                                                             

                                                                                 
 

 
ASOCIATIA „VALEA MOSTISTEI” 

Lehliu-Gara, Bd. Garii, Nr. 17, Bl. Casa de Cultura, Cam.1, jud. Calarasi 
www.valeamostistei.ro  

 
 
 

PROIECT 
„Functionarea grupului de actiune locala, dobandirea de competente si animarea  
teritoriului” 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei, Bulevardul Garii, Nr. 17, Bl. Casa 
de Cultura – camera 1, Lehliu-Gara, Calarasi , 
anunta efectuarea procedurii de achizitie pentru:  
„Servicii pentru realizare studii de zona” 
Cod CPV: 79311100-8  
 
Data publicarii: 11.03.2013 
Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Mostistei este beneficiara a contractului de  
finantare C431201103277014/15.02.2012 pentru proiectul « Funcţionarea Grupului  
de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului » 
Procedura selectata: „cumparare directa” 
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai scazut; Cel mai 
bun raport pret/calitate; 
Data limita pentru depunerea ofertelor: 18.03.2013, ora 12:00 
Informatii suplimentare, precum si detalii in vederea obtinerii ocumentatiei se pot 
obtine la adresa: Bulevardul Garii, Nr. 17, Bl. Casa de Cultura – camera 1, LehliuGara, 
judetul Calarasi. 
 
Persoana de contact: Dinescu Georgeta –Responsabil achizitii GAL Valea Mostistei 
Tel./Fax: 0724.270.854 
Email: gal.valeamostistei@valeamostistei.ro 
 
 
 

http://www.valeamostistei.ro/
mailto:gal.valeamostistei@valeamostistei.ro


                                                                                                             

                                                                                 
 

Denumirea contractului : Contract privind achizitia „Servicii pentru realizare studii de 
zona” 
Obiectul contractului : Achizitia de servicii pentru realizarea de studii de zona 
Cod CPV : 79311100-8 
                                      Caiet de sarcini 

Nr. Crt Denumire Caracteristici 

1. Studii de zona- 
intocmirea 
monografiei  pntru 
microregiuneaValea 
Mostistei 

- Studiile zonei sunt cele care urmăresc  
dezvoltarea economică, urbanistică, regională,  
de mediu şi monografică. Scopul acestor studii  
este să pregătească procesul de proiectare a  
acelor domenii care presupune intervenţia şi/sau  
protecţia cea mai urgentă.  
- Obiectivul principal este elaborarea unor studii şi  
planuri de ansamblu monografice care definesc 
imaginea şi  
aspectul caracteristic a localităţilor, cu  
respectarea tradiţiilor şi al patrimoniului.  
- Prin elaborarea acestor studii şi proiecte se  
urmăreşte relevarea potenţialului endogen al  
teritoriului în vederea valorificării economice a  
acestuia. Toate acestea se fac cu respectarea  
tradiţiilor locale, precum structura de organizare  
a zecilor de gospodării, a materialelor de  
construcţii şi a formelor tradiţionale, redarea lor  
în formele vechi sau de folosinţă moderne. - Sunt 
vizate acele proiecte care au ca efect  
îmbunătăţirea imaginii satului, respectiv  
amenajarea spaţiilor publice. 
-  Documentul se va elabora tinandu-se cont ca 
monografia este:“ Un studiu ştiinţific amplu asupra 
unui subiect anumit, tratat detaliat şi multilateral”, 
respectandu-se ghidul monografic astfel incat 
lucrarea sa cuprinda: 

Structura monografiei  
Note ştiinţifice  
Titlul monografiei  
Descrierea geografică  
Istoricul aşezărilor 
Populaţia  
Economia  
Instituţii (primăria, biserica, şcoala, etc.)  
Asociaţii, societăţi, fundaţii, firme  
Habitatul (satul, străzile, casa,  gospodăria, 
anexe, altele)  
Etnografia (port, tradiţii şi obiceiuri, interioare 
de case, etc.) 
Cultura (folclor literar, muzical, coregrafic; 
alte genuri: poeţi,scriitori, etc.)  
Monumente  



                                                                                                             

                                                                                 
 

Sport - Turism  
Personalităţi  
Glosar de termeni în grai 
Bibliografie  

Studiul monografic trebuie sa identifice si sa 
sugereze modalitati de asigurare a unei sinergii 
tranzitive intre trecutul, prezentul si viitorul 
Microregiuni Valea Mostistei 

 
Achizitia se va face tinandu-se cont de actele normative cu relevante in achizitii 
publice . 
� Legislaţie naţională aplicabilă:  
 
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată  cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 337/2006, modificată prin Legea nr.128/2007, Ordonanţele de  Urgenţă ale 
Guvernului nr.94/2007, 143/2008, 228/2008, 19/2009, 72/2009 şi prin Legea 
84/2009;  
• Rectificarea nr.337/2006 la Legea nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.34/2006;  
• Hotărârea Guvernului României nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006  privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, completată şi modificată prin Hotărârile Guvernului 
nr.1056/2006,  1337/2006 şi 834/2009; 
• Hotărârea Guvernului nr.1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a prevederilor  referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, 
modificată şi completată prin Hotărârile Guvernului nr.198/2008 şi 370/2009; 
• Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr.183 din 3 noiembrie 2006 privind aplicarea dispoziţiilor 
referitoare la contractul de publicitate media;  
• Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;  
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările;  
• Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2181 din 23 noiembrie 2007 privind 
aprobarea manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a 
atribuirii contractelor de achiziţie publică, a  contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii;  



                                                                                                             

                                                                                 
 

• Hotărârea Guvernului nr.942 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, completată şi modificată prin Hotărârea Guvernului  nr.1083/2007;  
• Hotărârea Guvernului României nr.1083 din 12 septembrie 2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a  Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind 
funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului.  
 
� Legislaţie europeană aplicabilă: 
 
• Regulamentul (CE) nr.2195 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 
noiembrie 2002 privind  Vocabularul Comun al achiziţiilor publice (CPV) modificat prin 
Regulamentul (CE) nr. 2151 al Comisiei din 16 decembrie 2003;  
• Regulamentul (CE) nr.1564 al Comisiei din 7 septembrie 2005 de stabilire a 
formularelor standard pentrupublicarea anunţurilor în cadrul procedurilor de 
atribuire a contractelor de achiziţii publice în conformitate cu Directivele 2004/17/CE 
şi 2004/18/CE ale Parlamentului European şi Consiliului;  
• Regulamentul (CE) nr.213 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
Vocabularul comun privind achiziţiile publice Regulamentele instituţiilor europene se 
aplică în Statele Membre în mod direct, fără transpunere prealabilă în legislaţia 
naţională. 
 
                               Responsabil achizitii, 
                                     Dinescu Georgeta 


