
                                                
 
 
 

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  de consultanta legate de implementarea de strategie 

locala/functionare GAL” 

Cod CPV: 34110000-1 
Nr crt Denumire  serviciu caracteristici 
1 Consultanta legata 

de implementare de 

strategie 

locala/functionare 

GAL 

- Serviciile de consultanta trebuie sa vizeze implementarea  Strategiei de Dezvoltare a teritoriului Valea Mostistei 

Mostistei; 

Sunt vizate urmatoarele activitati: 

- consultanta si asistenta tehnica in derularea activitatilor proiectului in conformitate cu planul de activitati: instruire

cu privire la procedura de implementare impusa de programul de finantare;  

- Audit financiar 

- Consultanta in strategii de implementare 

- monitorizarea etapelor de derulare a proiectelor cuprinse in Strategia de Dezvoltare locala; 

-  identificarea posibilelor riscuri 

- consultanta si asistenta in organizarea si derularea procedurilor de achizitii, servicii si lucrari din cadrul proiectulu



                                                
achizitii, asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire si pe perioada derularii procedurilor de achizitii; 

- consultanta si asistenta in elaborarea rapoartelor tehnice si financiare si a cererilor  de plata: asistenta in elabora

rapoartele de progres si a cererilor de plata; asistenta la depunerea documentatiei in vederea avizarii de catre A

asistenta in relatia cu Autoritatea de Management; 

- consultanta si asistenta in derularea activitatilor de promovare si publicitate; 

- monitorizarea permanenta a indeplinirii obiectivelor si indicatorilor mentionati in strategia de dezvoltare  prin mon

- timp si resurse , respectarea responsabilitatilor ce revin tuturor factorilor implicati,  incadrarea in bugetul proiectu

gestionarea riscurilor, evaluarea periodica a stadiului de implementare a Strategiei de Dezvoltare a teritoriului Va

- Alte solicitari privind servicii de consultanta identificate de-a lungul implementarii 

 
- va fi asigurată implicarea a minimum 4 experţi care îndeplinesc următoarele cerinţe: 

Expert 1 – lider de echipă, avînd pregătire şi experienţă in evaluarea pe scheme de 
finantare europeana nerambusrabila (la nivel minim) 
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în domeniul 
ştiinţelor sociale, economice, administrative sau studii postuniversitare cu specializare în 
domeniului fondurilor europene nerambursabile; 
• Minimum 3 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor; 
 Experienţă demonstrată în domeniul implementării unor instrumente specifice in domeniul 
fondurilor europene nerambursabile; 
Cunostinte de limba engleza foarte bune 
Expert 2 - avînd pregătire şi experienţă profesională (la nivel minim) : 
• Studii superioare universitare de lungă durata absolvite cu diploma de licenţă în domeniul 
ştiinţelor sociale, economice, administrative sau studii postuniversitare cu specializare în 
domeniului resurselor umane; 
• Minimum 3 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor; 
• Cunostinte in limba engleza foarte buna; 
Cunostinte in  PNDR, LEADER 
Cursuri de evaluator recunoscute de CNFPA; 
 
Expert 3 – audit financiar  
Studii superioare universitare de lungă durata absolvite cu diploma de licenţă – de 
specialitate economice si financiare 
Minimum 3 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor; 
Experienta in evaluarea bugetelor 
Experienta in cererile de plata pe schemele de finantare europeana 
Expert achizitii publice –atestate de CNFPA 



                                                
Cunostinte de limba engleza foarte bune; 
 
Expert 4: pregătire şi experienţă in evaluarea pe scheme de finantare europeana 
nerambursabila 
• Studii superioare universitare de lungă durata absolvite cu diploma de licenţă în domeniul 
ştiinţelor sociale, economice, administrative sau studii postuniversitare cu specializare în 
domeniului resurselor umane; 
• Minimum 3 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor; 
• Cunostinte in limba engleza foarte bune; 
Cunostinte in  PNDR, LEADER. 

 

Data publicarii: 31.08.2012 

 

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: cerere de oferta 

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: pretul cel mai 

scazut 

 

Data limita pentru depunerea ofertelor: 07.09.2012, ora 12:00 

 

Informatii suplimentare, precum si detalii in vederea obtinerii 

documentatiei se pot obtine la adresa: Bulevardul Garii, Nr. 17, Bl. Casa de 

Cultura – camera 1, Lehliu-Gara, judetul Calarasi 

 



                                                
Persoana de contact: Costea Voicu Ion – presedinte GAL Valea Mostistei 

 

Tel./Fax: 0762649817 

 

Email: galvaleamostistei@valeamostistei.ro 
 
 
 
 
 
 
Denumirea contractului : Contract privind achizitia de servicii de consultanta legate de 
implementarea de strategie locala/functionare GAL  
Obiectul contractului : Achizitia de servicii de de consultanta legate de implementarea de strategie 
locala/functionare GAL  
Cod CPV :  79411000-8 
 
 
 
Caiet de sarcini  
Nr crt Denumire  serviciu caracteristici 
1 Consultanta legata 

de implementare de 

strategie 

locala/functionare 

GAL 

- Serviciile de consultanta trebuie sa vizeze implementarea  Strategiei de 

Dezvoltare a teritoriului Valea Mostistei elaborat de GAL Valea Mostistei; 

Sunt vizate urmatoarele activitati: 

- consultanta si asistenta tehnica in derularea activitatilor proiectului in 

conformitate cu planul de activitati: instruirea echipei de implementare cu 

privire la procedura de implementare impusa de programul de finantare;  

- Audit financiar 

- Consultanta in strategii de implementare 

- monitorizarea etapelor de derulare a proiectelor cuprinse in Strategia de 

Dezvoltare locala; 



                                                
-  identificarea posibilelor riscuri 

- consultanta si asistenta in organizarea si derularea procedurilor de achizitii, 

servicii si lucrari din cadrul proiectului: elaborarea planului de achizitii, 

asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire si pe perioada derularii 

procedurilor de achizitii; 

- consultanta si asistenta in elaborarea rapoartelor tehnice si financiare si a 

cererilor  de plata: asistenta in elaborarea documentelor anexe la rapoartele 

de progres si a cererilor de plata; asistenta la depunerea documentatiei in 

vederea avizarii de catre Autoritatea de Management, asistenta in relatia cu 

Autoritatea de Management; 

- consultanta si asistenta in derularea activitatilor de promovare si publicitate; 

- monitorizarea permanenta a indeplinirii obiectivelor si indicatorilor 

mentionati in strategia de dezvoltare  prin monitorizarea incadrarii in 

- timp si resurse , respectarea responsabilitatilor ce revin tuturor factorilor 

implicati,  incadrarea in bugetul proiectului, identificarea si gestionarea 

riscurilor, evaluarea periodica a stadiului de implementare a Strategiei de 

Dezvoltare a teritoriului Valea Mostistei. 

- Alte solicitari privind servicii de consultanta identificate de-a lungul 

implementarii 

Serviciile de consultanta  se vor desfasura pe toata durata derularii contractului de finantare. 
Conform OUG 34/2006, art 35-40 
 

- va fi asigurată implicarea a minimum 4 experţi care îndeplinesc următoarele cerinţe: 
Expert 1 – lider de echipă, avînd pregătire şi experienţă in evaluarea pe scheme de 
finantare europeana nerambusrabila (la nivel minim) 
• Studii superioare universitare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă în domeniul 
ştiinţelor sociale, economice, administrative sau studii postuniversitare cu specializare în 
domeniului fondurilor europene nerambursabile; 



                                                
• Minimum 3 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor; 
 Experienţă demonstrată în domeniul implementării unor instrumente specifice in domeniul 
fondurilor europene nerambursabile; 
Expert 2 - avînd pregătire şi experienţă profesională (la nivel minim) : 
• Studii superioare universitare de lungă durata absolvite cu diploma de licenţă în domeniul 
ştiinţelor sociale, economice, administrative sau studii postuniversitare cu specializare în 
domeniului resurselor umane; 
• Minimum 3 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor; 
• Cunostinte in limba engleza foarte buna; 
Cunostinte in  PNDR, LEADER 
Cursuri de evaluator recunoscute de CNFPA; 
Expert 3 – audit financiar  
Studii superioare universitare de lungă durata absolvite cu diploma de licenţă – de 
specialitate economice si financiare 
Minimum 3 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor; 
Experienta in evaluarea bugetelor 
Experienta in cererile de plata pe schemele de finantare europeana 
Expert achizitii publice –atestate de CNFPA 
 
Expert 4: pregătire şi experienţă in evaluarea pe scheme de finantare europeana 
nerambursabila 
• Studii superioare universitare de lungă durata absolvite cu diploma de licenţă în domeniul 
ştiinţelor sociale, economice, administrative sau studii postuniversitare cu specializare în 
domeniului resurselor umane; 
• Minimum 3 ani experienţă profesională în specialitatea studiilor; 
• Cunostinte in limba engleza foarte buna; 
Cunostinte in  PNDR, LEADER. 
 
 
Responsabil achizitii 
 Dinescu Georgeta 
 
               
Fisa de date a achizitiei (sumar) 

1. Informatii generale privind autoritatea contractanta: 
 
Denumire :Asociatia Grupul de Actiune Locala  ,,Valea Mostistei’’  , cu sediul in Lehliu Gara, B-dul 
Garii,nr.17, bl. Casa de Cultura, camera 1 ,  
Persoana de contact :Costea Voicu Ion 
Tel 0762649817,email galvaleamostistei@valeamostistei.ro,web:www.valeamostistei.ro 
  

2. Sursa de finantare: 
Contractul de finantare cu nr:  C4312 011031277014. 
 

3. Obiectul contractului  
 



                                                
Achizitia de servicii de consultata legate de implementarea de strategie locala/functionare GAL: 
Nr crt Denumire  serviciu caracteristici 
1 Consultanta legata 

de implementare de 

strategie 

locala/functionare 

GAL 

- Serviciile de consultanta trebuie sa vizeze implementarea  Strategiei de 

Dezvoltare a teritoriului Valea Mostistei elaborat de GAL Valea Mostistei; 

Sunt vizate urmatoarele activitati: 

- consultanta si asistenta tehnica, evaluare, monitorizare si contractare  in 

derularea activitatilor proiectului in conformitate cu planul de activitati: 

instruirea echipei de implementare cu privire la procedura de implementare 

impusa de programul de finantare;  

- Audit financiar; 

- Consultanta in strategii de implementare 

- monitorizarea etapelor de derulare a proiectelor cuprinse in Strategia de 

Dezvoltare locala; 

-  identificarea posibilelor riscuri; 

- consultanta si asistenta in organizarea si derularea procedurilor de achizitii, 

servicii si lucrari din cadrul proiectului: elaborarea planului de achizitii, 

asistenta in elaborarea documentatiilor de atribuire si pe perioada derularii 

procedurilor de achizitii; 

- consultanta si asistenta in elaborarea rapoartelor tehnice si financiare si a 

cererilor  de plata: asistenta in elaborarea documentelor anexe la rapoartele 

de progres si a cererilor de plata; asistenta la depunerea documentatiei in 

vederea avizarii de catre Autoritatea de Management, asistenta in relatia cu 

Autoritatea de Management; 

- consultanta si asistenta in derularea activitatilor de promovare si publicitate; 



                                                
- monitorizarea permanenta a indeplinirii obiectivelor si indicatorilor 

mentionati in strategia de dezvoltare  prin monitorizarea incadrarii in timp si 

resurse , respectarea responsabilitatilor ce revin tuturor factorilor implicati,  

incadrarea in bugetul proiectului, identificarea si gestionarea riscurilor, 

evaluarea periodica a stadiului de implementare a Strategiei de Dezvoltare 

a teritoriului Valea Mostistei. 

- Alte solicitari privind servicii de consultanta identificate de-a lungul 

implementarii 

 
 
Total valoare estimata: 229320 lei 
 
 

4. Instructiuni privind date limita: 
Data limita de primire a ofertelor: 07.09.2012, ora 12:00 

5. Legislatie aplicabila: 
Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr.34/2006 privind achizitiile publice; 
Hotararea Guvernului nr 925 privind aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 privind achizitiile publice. 

6. Modul si termenii de prezentare a ofertei: 
Oferta va fi prezentata in limba romana si va contine : 
Pretul si caracteristicile produsului 
Preturile vor fi exprimate in lei si vor fi ferme. 
Pentru a evalua si compara cat mai corect ofertele depuse, persoana juridica achizitoare poate cere 
ofertantului clarificari la oferta sa. Atat cererea clarificatoare cat si raspunsurile vor fi formulate in scris. 
Data de transmitere a raspunsurilor nu va depasi 3 zile. 
Documentatia tehnica(cv-uri, certificate) si documentele emise de institutii/organism oficiale din tara in care 
ofertantii straini sunt rezidenti  pot fi prezentate in alta limba, cu conditia ca acestea sa fie insotite de o 
tratucere autorizata in limba romana. 
   

7. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica trebuie sa respecte specificatiile tehnice indicate si va asigura corespondenta 
dintre caracteristicile tehnice din oferta cu cele prevazute in Caietul de sarcini. 
Caracteristicile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii. 
 
8. Interdictia de a depune mai multe oferte 
Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au dreptul 
de a depune oferte, in mod individual,pe langa cea comuna. 
 



                                                
9. Criteriile de selectare a castigatorului: 
- Pretul cel mai scazut 
- Respectarea cerintelor tehnice minime; 
10. Modalitati de plata 

Plata se va face integral in lei. 
11. Precizari finale: 

Se vor respecta formularele prezente in caietul de sarcini. 
Ofertele care nu respecta prescriptiile Fisei de date a achizitiei vor fi descalificate. 
12. Incheierea contractului de achizitie publica 

Asociatia  Grupul de Actiune Locala  ,,Valea Mostistei’’  , va  incheia contractul de achizitie cu 
ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare. 
In cazul in care nu se ajunge sa se incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca 
fiind castigatoare, acesta are dreptul: 

- De a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a clasamentului, in vederea achizitiei; 
Sau 

- De a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 
 
F O R M U L A R E 
 

Formular nr.1 
Operator Economic 

.......................... 
(denumirea) 
D E C L A R A T I E 
 
Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ......................... (denumirea 
operatorului 
economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din 
procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, 
ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de 
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile 
si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu 
am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru 
participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau 
spalare de bani. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 
inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul, ................................. reprezentant/imputernicit al ............. (denumirea 
operatorului 
economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului, la procedura 



                                                
de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie 
publica avand ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), 
codul CPV ................, la data de ................ 
(zi/luna/an), organizata de .............. (denumirea autoritatii contractante), declar pe 
propria raspundere ca: 
a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar 
sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament 
cu creditorii. De asemenea, 
nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; 
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile 
prevazute la lit. a); 
c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari 
sociale catre 
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare in 
Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata; 
d) in ultimii 2 ani, am indeplinit integral obligatiile contractuale si nu am produs grave 
prejudicii 
beneficiarilor; 
e) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante 
judecatoresti, pentru 
o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in 
materie profesionala. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil 
de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
Data completarii 
Operator economic, 
................................. 
(semnatura autorizata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                
 
 
 
 

Formular nr. 2 
 
Operator economic 
_____________________ 
(denumirea/numele) 
DECLARATIE 
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 
PRESTARI DE SERVICII IN ULTIMII 3 ANI 
 
Subsemnatul (nume si 
prenume),_________________________________________reprezentant imputernicit 
al 
…………………........................................................... (denumirea/numele si 
sediul/adresa 
candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei 
de fals in acte publice, 
ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale, informatiile furnizate sunt complete 
si corecte in fiecare 
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii 
si confirmarii 
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare 
in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 
 
Nr crt         Obiect contract       Codul CPV      Denumirea/nume      Beneficiar /client    Adresa    Pret     
 
 
Total contract 
 
Procent indeplinit de prestator (%) 
 
Perioada derulare contract (luna/anul) 
 
Operator economic si numele reprezentantului legal, 
____________________ 
(semnatura autorizata) 

Formular nr. 3 
 

Personalul propus pentru implementarea serviciului  
Numele si prenumele expertului 
Pozitia propusa 
Ani de experienta profesionala 
Nivelul educational 
Domeniile de specialitate 



                                                
Experienta Limbi straine si nivelul cunoasterii lor 

Formular nr.4 
Curriculum vitae – Europass pentru persoanele care vor presta consultanta 

Formular nr.5 
DECLARATIE 
Stimata doamna / Stimate domn, 
Subsemnatul......................................... [numele in clar al persoanei autorizate], 
reprezentant/imputernicit al................................................... [denumirea/numele şi 
sediul/adresa ofertantului], declar pe propria raspundere, sub sancţiunile aplicate faptei 
de fals în acte publice, ca mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii 
contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de munca şi de 
protecţie a muncii care sunt în vigoare in Romania. 
De asemenea, declar pe propria răspundere ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente 
îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în tarifele zilnice ale expertilor, astfel cum 
acestea sunt indicate în preţul contractului conform propunerii financiare. 
Ofertant, 
_________________ 
(numele reprezentantului legal, in clar) 
_____________________ 
(semnatura autorizata) 
 

Formular nr.6 
Operator economic, 
Inregistrat la sediul autoritatii contractante 
______________________ nr._________/ __ . __ . 2012 
(denumirea/numele) 
SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI 
Catre _______________________________________________ 
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
Ca urmare a invitaţiei dumneavoastra privind participarea la procedura de atribuire a 
contractului_________________________________noi__________________________ 
denumirea contractului de achiziţie) (denumirea şi numele 
ofertantului)_______________________________va (transmitem alaturat urmatoarele: 
 
1. Plicul sigilat şi marcat vizibil, conţinând într-un original şi 2 copii: 
a) Documentele de calificare; 
b) Oferta tehnica; 
c) Oferta financiara. 
Data completarii: _______/_______2012 
Cu stima, 
Operator economic şi numele reprezentantului legal, 
____________________ 
(semnatura autorizata)      
 
Responsabil achizitii 
 Dinescu Georgeta 


