
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 www.agreed.md 
www.alda-europe.eu 

 
 
 

Secțiunea III: Lista de Cerințe   

Termenii de Referință 

Termenii de Referință pentru achiziționarea lucrărilor de asfaltare a pistei pentru bicicliști în 

Parcul Central din municipiul Ungheni 

1. Context  

Problema amenajării unei piste pentru bicicliști în Parcul Central din mun. Ungheni este una 

acută ce persistă de mai mult timp. Autoritățile publice locale, în măsura posibilităților 

bugetare, au intervenit ori de câte ori a fost nevoie pentru a crea condiții cât mai optime 

pentru vizitatorii acestui parc. Totuși, bugetul local nu poate acoperi necesitățile și 

problemele existente în această zonă. În acest sens, deja de o bună perioadă de timp, se caută 

resurse alternative pentru soluționarea problemelor de amenajare a spațiilor de recreere. În 

opinia noastră, amenajarea unei piste pentru bicicliști, atât din punct de vedere al 

infrastructurii pentru odihnă şi agrement, spaţii verzi, cât si din punct de vedere al amenajării 

acestora duce intrinsec la creşterea gradului de confort al locuitorilor, creşterea atractivităţii 

Parcului Central și amenajarea estetică adecvată. 

2: Obiectul serviciilor  
 
Asociaţia Obştească „Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă" (AO CRDD) este o asociație 
obștească ce promovează valorile europene, contribuie la creșterea şi consolidarea capacității 
autorităților publice locale, societății civile, la facilitarea procesului de implicare a cetățenilor 
în politicile de dezvoltare durabilă locală pentru îmbunătățirea calității vieții comunităților. 
Asociația este de circa 15 ani un actor comunitar și partener activ al Primăriei mun. Ungheni.  
 
În cadrul proiectului  „ Ungheni pentru dezvoltarea mobilității urbane durabile ", finanțat de 

ALDA și co-finanțat de Primăria mun. Ungheni, AO CRDD își propune să achiziționeze lucrări de 

asfaltare a pistei pentru bicicliști în Parcul Central din municipiul Ungheni. 

În acest scop, AO CRDD a elaborat acești Termeni de Referință pentru achiziționarea lucrărilor 

de asfaltare a pistei pentru bicicliști în Parcul Central din municipiul Ungheni. 

3. Conținutul și cerințele față de bunuri/servicii  

Rezultate aşteptate 

Compania selectată va realiza activităţile generale: conform caietului de sarcini 
Serviciile vor fi oferite conform condiţiilor solicitate de AO CRDD stipulate în prezentul 
document şi în baza contractelor semnate între părţi. 
 
Criterii de eligibilitate a companiei: 
• Experienţă în lucrări de amenajări cu beton asfaltic 
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• Experienţa de lucru cu Administrații Publice Locale, organizaţii internaţionale, 
organizații neguvernamentale va pezenta un avantaj în procesul de selectare. 
 
Obiectul cererii ofertelor de prețuri/Licitației 
 

Nr 
d/r 

Denumire lucrare/echipament Unitatea de măsură Nr unități 

1.  Lucrări de asfaltare a pistei pentru 
bicicliști în Parcul Central din mun. 
Ungheni 

contract 1 

 

Cerințe referitoare la materiale și echipament 
 
Toate materialele necesare a fi utilizate vor respecta performanțele de calitate specificate în 
fișele tehnice, normele și standardele în vigoare în Republica Moldova. 
 
Aceste activităţi trebuie considerate ca fiind cerinţe minime, iar dacă alte activitaţi 
relaţionate sunt necesare în vederea realizării obiectivelor contractului, acestea vor face parte 
din responsabilitatea Firmei contractate pentru amenajarea pistei pentru bicicliști. 
 
Cerinte:  
Compania trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare, de a-şi îndeplini 
activităţile şi de a-şi atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în intervalul de timp 
stabilit. Compania va fi responsabilă din punct de vedere financiar şi va trebui să dispună de 
capacități tehnice pentru efectuarea lucrărilor de asfaltare.  
 
Pe toată durata de implementare a contractului, Compania contractată va lua toate măsurile 
necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate 
şi obiectivitate a activităţilor contractuale. Compania se angajează să cunoască foarte bine şi 
să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului. 
 
Facilităţi oferite de către Autoritatea Contractantă 
AO CRDD va oferi companiei contractate capacitatea managerială şi de expertiză necesară 
pentru buna derulare şi implementare a contractului, constând în: 
1. sprijin tehnic prin contribuţia experţilor proprii la realizarea obiectivelor propuse prin   

prezentul contract; 
2. acces la sursele de informare și baza de date tehnice disponibile, etc. 
 
Data de începere şi perioada de execuţie a contractului 
Contractul va incepe efectiv după data semnării acestuia de către AO CRDD şi Prestator, iar 
execuţia sa va începe la data notificării din partea AO CRDD, nu mai târziu de 5 zile după 
semnare. 
Durata contractului este de aproximativ 1,5 luni.  
 
Pretul contractului și modalitatea de plată  
Preţul contractului va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului. 
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Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 
Plata se va efectua integral după finalizarea lucrărilor de asfaltare a pistei pentru bicicliști în 
Parcul Central din mun. Ungheni.  
Transferul către prestatorul de servicii va fi efectuat în lei moldoveneşti (MDL), conform ratei 
de schimb a Băncii Naționale din Republica Moldova la data transferului. 
 

Specificații servicii și Tabelul de Date Comparative: 

Nr.  

Cerințele minime ale ONG 

Centrul Regional de 

Dezvoltare Durabilă 

Cantitate 

Oferta este 

conformă? 

Ofertantul să 

completeze 

Detaliile despre 

bunurile/serviciile oferite. 

Ofertantul să completeze 

1.1 
Lucrări de asfaltare a pistei 
pentru bicicliști în Parcul 
Central din mun. Ungheni 

      1 
contract 

☐ Da   ☐ Nu 

Introduceți detaliile 
bunurilor/serviciilor oferite, 
inclusiv specificațiile și 
marca/modelul oferit, dacă 
este cazul 

 

Cerințe privind livrarea și Tabelul de Date Comparative: 

Cerințele Asociației Obștești „ Centrul Regional de Dezvoltare 

Durabilă” (AO CRDD) 

Oferta este 

conformă? 

Ofertantul 

să 

completeze 

Detalii  

Ofertantul să 

completeze 

Timpul de 

livrare 

Ofertantul trebuie să livreze bunurile/serviciile timp 

de 1,5 luni din momentul semnării Contractului. 
☐ Da   ☐ Nu Inserați detalii  

Centrul 

Regional de 

Dezvoltare 

Durabilă de a 

varia 

cerințele  

În momentul atribuirii Contractului, AO CRDD își 

rezervă dreptul de a varia cantitatea de servicii 

asociate specificate mai sus, cu condiția ca aceasta să 

nu depășească +/- 20%, fără nicio modificare a 

prețurilor unitare sau a altor termeni și condiții ale 

CdO. 

☐ Da   ☐ Nu Inserați detalii 
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