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„Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 1HARD/3.1/11 

Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020 

CAIET DE SARCINI 

Privind selectarea organizației abilitate de a presta servicii de elaborare a studiului de referință și a 

Strategiei pentru transport sustenabil și prietenos mediului a municipiului Ungheni, Republica 

Moldova 

 

Descrierea Proiectului 

Proiectul ”Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 

1HARD/3.1/11 vizează dezvoltarea inițiativelor de transport prietenoase mediului în zona 

transfrontalieră prin reducerea poluării aerului cauzată de vehiculele motorizate și de contactele 

interpersonale pentru a crește mobilitatea oamenilor și a optimiza transportul fără emisii de carbon în 

conformitate cu cerințele UE. 

Astfel, proiectul va viza activități de cooperare în vederea identificării unei metodologii comune a 

principiilor de transport prietenoase mediului, dezvoltarea în comun a politicilor de mediu și 

implementarea acestora, identificarea problemelor critice și a factorilor cheie care determină reducerea 

poluării aerului prin îmbunătățirea sistemului de transport. Vor fi implementate măsuri pentru a 

stimula utilizarea bicicletelor în orașele partenere pentru a încuraja mobilitatea ecologică și sănătoasă. 

Proiectul este implementat de către Primăria municipiului Ungheni (Republica Moldova) în 

parteneriat cu Primăria municipiului Dorohoi (România) și Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă 

(Republica Moldova).  

Ca și obiective specifice proiectul își propune: 

1) Dezvoltarea abordărilor comune de către Primăriile municipiilor Ungheni și Dorohoi și alți 

actori guvernamentali și neguvernamentali pentru soluționarea problemei poluării aerului 

cauzată de vehiculele motorizate. 

2) Înființarea unei infrastructuri adecvate în Ungheni și Dorohoi, adaptată la standardele 

europene prin îmbunătățirea infrastructurii pentru bicicliști și creșterea siguranței circulației 

acestora. 

3) Creșterea gradului de conștientizare a publicului și înțelegerea politicii de transport 

transfrontalier și a problemelor legate de poluarea aerului și influența acestora asupra 

condițiilor de viață din regiunile transfrontaliere. 

Rezultatele proiectului sunt:  

1) Creșterea mobilității persoanelor și mărfurilor în zona transfrontalieră prin intermediul unei 

rețele de transport prietenos mediului  

2) Infrastructură de transport durabilă și prietenoasă mediului creată 
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3) Rețeaua transfrontalieră pentru dezvoltarea transportului durabil și prietenos mediului lansată 

și susținută de evenimente transfrontaliere 

4) Cetățeni conștienți de importanța transportului durabil și prietenos mediului 

Scopul concursului 

Selectarea unei organizații în vederea prestării serviciilor de elaborare a studiului de referință și a 

Strategiei pentru transport sustenabil și prietenos mediului a municipiului Ungheni, Republica 

Moldova în cadrul proiectului ”Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos 

mediului” 1HARD/3.1/11, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun 

România – Republica Moldova 2014 – 2020.  

Cerințele prezentului caiet de sarcini sunt ghidate de reglementările stabilite de Ghidul Practic de 

Achiziții și Granturi pentru Acțiunile Externe ale Uniunii Europene (PRAG 2021.1), conform cerințelor 

Programulului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020, pct. 9.3. al 

contractului de grant, precum și art. 5, alin. (1), lit. m) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

Rezultate aşteptate 

Organizația selectată va realiza următoarele activităţi generale: 

1. Analiza și evaluarea reglementărilor naționale în ceea ce privește transportul sustenabil și 

prietenos mediului; 

2. Strategia pentru transport sustenabil și prietenos mediului a municipiului Ungheni.   

Serviciile vor fi prestate conform condiţiilor solicitate de către Primăria municipiului Ungheni stipulate 

în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi. 

 

Criterii de eligibilitate a candidatului 

 Experienţă în prestarea serviciilor de consultanţă şi elaborare a studiilor și a documentelor strategice 

sau activităţilor similare de minim 5 ani 

 Existenţa unui portofoliu de activităti similare în domeniu 

 Experienţa de lucru cu Administrații Publice Locale, organizaţii internaţionale va pezenta un avantaj 

în procesul de selectare. 

Obiectul cererii de oferte 

În cadrul prezentei cereri de oferte se solicită prestarea serviciului de elaborare a studiului de referință 

și a Strategiei pentru transport sustenabil și prietenos mediului a municipiului Ungheni în cadrul 

proiectului ”Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului” 

1HARD/3.1/11. 

Activităti specifice 
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Prestatorul (organizația) va furniza servicii în baza specificațiilor existente, a informațiilor puse la 

dispoziție de către partea Contractantă, precum și a documentării reglementărilor, politicilor, 

strategiilor aprobate și aplicate la nivel național și de către statele-membre ale Uniunii Europene.  

 

Activităţile principale ale Prestatorului vor consta în: 

1. Analiza situației curente la nivel local și național:  

 Explorarea legislației și reglementărilor existente în ceea ce privește transportul 

sustenabil  

 Analiza strategiilor, politicilor existente  

 Gradul de implementare a strategiilor, politicilor aprobate  

 Evaluarea impactului reglementărilor în domeniul transporturilor și nivelul de pregătire 

pentru implementarea acestora 

 Eficiența programelor naționale în domeniul infrastructurii de transport și al dezvoltării 

transporturilor 

 Impactul transportului asupra mediului 

 Recomandări pentru implementarea policilor și practicilor de succes în domeniu 

  

2. Strategia pentru transport sustenabil și prietenos mediului a municipiului Ungheni: 

 Obiective și priorități ale strategiei 

 Planificarea rețelei pistelor pentru bicicliști 

 Principii de realizare (aspecte tehnice) ale pistelor pentru bicicliști  

 Direcții de acțiune 

 Surse de finanțare 

 Armonizarea cadrului legal local / național cu acquis-ul UE 

 Rezultate așteptate. 

 

Aceste activităţi trebuie considerate ca fiind cerinţe minime, iar dacă alte activitaţi relaţionate sunt 

necesare în vederea realizării obiectivelor contractului de servicii, acestea vor face parte din 

responsabilitatea organizației contractate pentru prestarea serviciilor de elaborare a studiului de 

referință și a Strategiei pentru transport sustenabil și prietenos mediului a municipiului Ungheni.  

 

Cerințe:  
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Organizația 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. 

Organizația va fi responsabilă din punct de vedere financiar şi va trebui să dispună de capacități tehnice 

și de cercetare pentru a furniza expertiza necesară pentru proiect. 

 

Pe toată durata de implementare a contractului, organizația va lua toate măsurile necesare pentru a 

preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi obiectivitate a activităţilor 

contractuale. Organizația se angajează să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi 

obiectivele contractului. 

 

Facilităţi oferite de către Autoritatea Contractantă 

Primaria municipiului Ungheni va oferi organizației 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. 

3. Facilitarea comunicării cu actorii relevanți; 

4. Suport logistic în vederea desfășurării serviciilor asumate 

Data de începere şi perioada de execuţie a contractului 

Contractul va începe efectiv după data semnării acestuia de către Autoritatea Contractantă şi 

organizația contractată, iar execuţia sa va începe la data notificării din partea Autorităţii Contractante, 

nu mai târziu de 5 zile după semnare. 

Durata contractului este de aproximativ 7 (șapte) luni.  

 

Pretul contractului si modalitatea de plata  

Prețul pentru serviciile prestate se vor încadra în suma de 7 700,00 (șapte mii șapte sute 00) 

Euro.  

Preţul va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului. 

Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează. 

Plăţile se vor efectua în doua tranșe. Detaliile cu privire la graficul de plăţi se vor stabili prin contractul 

de prestări servicii care se va încheia. 
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Transferul către prestatorul de servicii va fi efectuat în lei moldoveneşti (MDL), conform ratei de 

schimb a băncii înregistrată la momentul schimbării valutei în Lei moldoveneşti.  

Criterii de evaluare 

 Capacitatea organizațională pentru asigurarea prestarea serviciilor: 

-  capacitatea de expertiză pentru implementarea proiectului (numărul total al proiectelor 

realizate în ultimii 5 ani); 

- capacitatea organizațională și resurse umane (Capacitatea profesională a echipei de experți); 

 Experienţa relevantă în domeniu 

 Operativitatea prestării serviciilor 

 Lista clienţilor  

 Oferta financiară  

Criteriul de atribuire a contractului - cel mai bun raport calitate-preţ. 

 

Conţinutul obligatoriu al dosarului: 

Copia celui mai recent extras de înregistrare a organizației; 

•   Descrierea organizației;  

•   Portofoliul cu prezentarea studiilor similare realizate;  

•   CV-uri persoane cheie implicate în elaborarea studiului și strategiei; 

• Oferta financiară;  

• Declarația participantului de respectare a regulilor de naționalitate și a faptului că nu cade sub 

incidența criteriilor de excludere prevăzute în Ghidul Practic al Procedurilor de Contractare a 

Acţiunilor Externe ale Uniunii Europene. 

 

Ofertele incomplete nu vor fi examinate. 

 

Dispoziții finale: 

 Cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale, iar nerespectarea lor în totalitate va conduce la 

respingerea ofertei; 

 Toate documentele cuprinse în ofertă vor fi prezentate în limba romană; 
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 În prezentarea ofertelor tehnice și financiare se va specifica clar denumirea serviciului ofertat 

și se va asigura corespondența datelor între propunerea tehnică și cea financiară;  

 Nu se acceptă ofertă alternativă. 

 

Modalitatea de expediere a ofertelor 

• Electronic 

Ofertele vor fi expediate în format electronic la următoarele adrese de e-mail: 

primaria.ungheni@gmail.com    

racovita.tatiana1@gmail.com  

 

Specificaţii prezentare oferte în format electronic: 

Subiect: Concurs de selectare a organizației pentru elaborarea studiului de referință și a Strategiei 

pentru transport sustenabil și prietenos mediului a municipiului Ungheni, Republica Moldova 

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 04 noiembrie 2022, ora 16:00. 

Pentru informaţii suplimentare:   

E-mail: primaria.ungheni@gmail.com;  

       racovita.tatiana1@gmail.com      
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