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Obiect contract: Elaborarea Studiului de fezabilitate şi a Studiului de impact asupra mediului , 
insotite de documentatii anexe (Documentatii pentru obtinerea de avize , Studii de teren 
(studiu topo, studiu geotehnic), Studiu tehnic de solutie privind incadrarea arhitecturala, 
Studiu de impact conform modelului solicitat in formularul E.3.2 din ghidul solicitantului 
pentru axa prioritara 4 din POS Mediu, Raport de evaluare a terenului elaborat de un expert 
evaluator independent conform modelului solicitat la anexa E.4.2 din ghidul solicitantului 
pentru axa prioritara 4 din POS Mediu, alte documente suport aferente subscrierii cererii de 
finantare asa cum sunt prezentate in ghidul solicitantului pentru axa prioritara 4 din POS 
Mediu) pentru realizarea unei infrastructuri de vizitare şi informare aferente proiectului ”Măsuri 
de conservarea biodiversităţii din Parcul Naţional Cozia şi promovarea unor tehnici avansate 
de vizitare a zonei” 

Durata contractului: 6 luni 

Descrierea obiectului contractului:  

I. Studiul de fezabilitate va avea următoarele obiective:  

A. Punct de informare privind conservarea si protejarea habitatelor naturale, a florei si faunei 
salbatice din PN Cozia situat la Brezoi 

B.  posibilitatea dezvoltarii unui Centru de Viztare turistica la Calimanesti 

Dotarile si functiunile aferente acestor facilitati de vizitare vor include: 

- Garaj ;   
- Centrală termică ; 
- Spaţiu depozitare lemne ; 



                                                                                                    
  

- Circulaţii – Casa scării ; 
- Spaţii de expunere ; 
- Spaţiu Media ; 
- Spaţiu pregătire exponate ; 
- Oficii de nivel; 
- Birou informare turistică ; 
- Birou economic juridic; 
- Secretariat; 
- Birou conducere ; 
- Birou contracte ; 
- Sală şedinţe ; 
- Grupuri sanitare ;separate pe sexe pentru fiecare nivel al constructiilor 

propuse 
- Cameră personal administrativ pentru asigurare deservire permanentă cu 

bucătărie şi baie proprie; 
- Cameră voluntari cercetatori cu baie proprie. 
 

Sala multifuncţională va ocupa cea mai mare suprafaţă a şi va fi amenajată ca o sală de 
conferinţă, unde se vor desfăşura activităţi de informare şi conştientizare a comunităţii locale 
tinere şi adulte asupra importanţei conservării biodiversităţii Ariei Naturale Protejate. Acest 
spaţiu va fi utilizat în viitor pentru conferinţe, seminarii, tranning-uri legate de importanţa 
conservării speciilor de păsări de importanţă comunitară. Acest spaţiu va fi dotat cu mobilier 
adecvat (scaune ergonomice, birouri, rafturi tip bibliotecă, tablă conferinţe, flipchart-uri,  
videoproiector, notebook,) vor mai fi incluse in dotarile infrastructurii propuse si urmatoarele 
aparatura specifica inclusiv dotarile aferente bailor, oficiilor si bucatariilor. 

Pentru observarea biologiei păsărilor, în sala multifuncţională se va amenaja un spaţiu special de 
proiecţie a imaginilor live provenite din Parcul National Cozia. Acest spaţiu va fi dotat cu un 
ecran LCD , fotolii.  

Vor mai fi incluse si dotari aferente realizarii unor campanii de monitorizare a speciilor si 
habitatelor. 

II. Studiul de impact asupra mediului consta in identificarea si evaluarea aspectelor de mediu 
generate de activitatea de construcţii, stabilirea acelor aspecte cu impact semnificativ, negativ 
asupra mediului, stabilirea măsurilor de control a acestora şi a măsurilor în situaţii de urgenţă. 

Studiul de impact asupra mediului va avea structura definită de OMM nr. 860/2002. si va 
indeplini cerintele de forma aferente formularului E.3.2 din ghidul solicitantului pentru axa 
prioritara 4 din POS Mediu 

 

Celelalte documente suport soicitate vor fi elaborate de asa natura astfel incat sa sustina 
cererea de finatare ce urmeaza a fi realizata, si vor fi depuse la organismele avizatoare, 
proiectantul avand obligatia de a include si serviciile de obtinere a avizelor necesare 



                                                                                                    
  

promovarii investitiei precum si toate aspectele legate de realizarea si promovarea investitiei 
in cadrul POS Mediu 

 

Descrierea conditiilori contractului:  

• Proiectantul va elabora documentatia de asa natura incat sa poata fi inclusa in cererea de 
finatare ce va fi depusa in cadrul sesiunii de finatare cu numarul 3/2009 pentru axa prioritara 
4 din POS Mediu, avand teremenul limita de subscreiere a proiectelor data de 25.01.2010.  

• Proiectantul va fi responsabil de conformitatea documentelor subscrise cu toate normele 
aplicabile precum si cu prevederile exprese ale ghidului solicitantului pentru aceasta 
sesiune de finatare din cadrul axei prioritare 4 din POS Mediu 

• Decontarea serviciilor de proiectare se va realiza numai dupa analizarea eligibilitatii 
proiectului si numai daca Comitetul National de Selectie nu va retine ca motive de 
neeligibilitate vreuna din cauzele imputabile  proiectantului. 

• Proiectantul va realiza documentatia de obtinere a avizelor necesare in timp util si va 
sustine in fata avizatorilor toate aceste documentatii realizate, integrand in proiect 
conditiile impuse prin documentele de avizare emise de autoritatile competente 

• In cazul in care proiectul va fi declarat neeligibil din cauze neimputabile proiectantului , 
achizitorul va deconta contravaloarea serviciilor de proiectare prestate din bugetul anului 
2010, iar proiectantul se va obliga sa actualizeze documentatiile elaborate in asemenea 
conditii incat sa poat fi subscrisa o noua cerere de finatare in cel mai scurt timp posibil in 
cadrul urmatoarei cererei de proiecte 

• In cazul in care proiectul va fi declarat eligibil, decontarea serviciilor se va realiza din 
bugetul proiectului, conform conditiilor specifice ale POS Mediu 

• Proiectantul este liber sa isi aleaga subcontractantii necesari furnizarii intregii 
documentatii « la cheie », dar va declara lista acestor subcontractanti si va ramane 
responsabil fata de autoritatea contractanta pentru indeplinirea integrala a contractului, 
inclusiv a acelor parti de contract care fac obiectul unor subcontractari. 

• Proiectantul va incheia contracte de subproiectare cu fiecare din subcontractantii sai in 
conditii similare cu cele in care va incheia contractul de achizitie publica. 

• Oferta prezentata va detalia cotatiile si consumul de resurse aferente pentru fiecare 
componenta a contractului, precum si un grafic de plati 

• In cazul in care din vina proiectantului nu se poate subscrie cererea de finatare la 
termenul prevazut, acesta va datora dobanzi penalizatoare si daune interese, egale cu 
minim 50% din valoarea contractului, calculate pe baza prejudiciului constatat. 

• Penalitatile de intarzirea aferente clauzelor contractuale sunt  cele similare obligatiilor 
bugetare, in echivalent pentru ambele parti (atat pentru Achizitor cat si pentru Proiectant) 

 

 

 

20.10.2009 

Intocmit : Ing. Cornel Buduleci                             


