
1 

 

Project co-funded by  European Union Funds (ERDF, IPA, ENI)                                                                         Workpackage  

DIONYSUS – Integrating Danube Region into Smart & 
Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

 

Achiziție servicii de consultanță tehnică pentru elaborarea documentelor de 

planificare și implementarea corespunzătoare a activităților ce revin AAOPFR, în 

calitate de Partener în cadrul proiectului "DIONYSUS”  DTP3-576-3.1 

 

 

 
CUPRINS: 

 

1. Informații Generale / Contextul derulării Achiziției 

 

2. Detalii privind Proiectul “DIONYSUS” 

 

3. Obiectivele Contractului 

 

4. Principalele Activități executate de Consultant 

 

5. Activități secundare derulate de Consultant 

 

6. Cerințe privind Oferta 

 

7. Termeni și Condiții de plată a Contractului 

 

8. Criterii de Atribuire 

 

9. Cerințe privind Executarea Contractului 

 

10. Cerințe obligatorii de confidențialitate 

 

 

 

 



2 

 

Project co-funded by  European Union Funds (ERDF, IPA, ENI)                                                                         Workpackage  

DIONYSUS – Integrating Danube Region into Smart & 
Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains 

 

 

1. INFORMAŢII GENERALE / CONTEXTUL ÎN CARE SE REALIZEAZĂ ACHIZIȚIA 

 

      1.1. Țara în care este localizat Achizitorul  

 

România 

 

       1.2. Informații privind Achizitorul  

 

„Asociația Armatorilor și Operatorilor Portuari Fluviali din România” (AAOPFR ), cu sediul în 

Str. Albatrosului, nr. 2, bl. N1, sc. 1, ap. 2, Galați, cod  800029, Tel/fax: +40236460380; +40236462050          

e-mail: aaopfr@yahoo.com, Înregistrată la Judecătoria Galați cu sentința civilă nr.44/PJ/1993, Cod 

fiscal:4747603, Cont lei: RO 94 RZBR 0000 0600 0103 0781 Raiffeisen Bank S.A. sucursala 

Galați , ONG de utilitate publică, având ca obiect de activitate reprezentarea intereselor membrilor 

asociați în fața autorităților naționale și internaționale. 

 

 

 1.3. Situația actuală în sectorul relevant 

Programul Green Deal lansat de Comisia Europeana își propune să promoveze o trecere modală 

mai mare spre transportul pe căile navigabile interioare și spre transportul feroviar începând cu 

anul 2021. 

Dunărea și afluenții săi navigabili oferă o capacitate semnificativă de transport pentru fluxurile de 

mărfuri și pasageri. Dezvoltarea transportului pe căile navigabile interioare contribuie la un sistem 

de transport  durabil și la creșterea economică regională. Pentru dezvoltarea transportului fluvial în 

zona Dunării trebuie să fie asigurate condiții de navigație pe tot parcursul anului și sunt necesare 

investiții în porturile maritime și fluviale. Necesarul de investiții se referă la infrastructura și 

suprastructura din porturi și la conexiunile feroviare și rutiere ale porturilor cu hinterlandul. 

 

2.  DETALII PRIVIND PROIECTUL “INTEGRATING DANUBE REGION INTO SMART & 

SUSTAINABLE MULTI-MODAL & INTERMODAL TRANSPORT CHAINS” - DIONYSUS -

DTP3-576-3.1. 

  

În data de 18 mai 2020 a fost aprobat pentru finanțare în cadrul programului Interreg – 

Programul Transnațional Dunărea, proiectul „Integrating Danube Region into Smart & 

Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains” - DIONYSUS -DTP3-576-3.1. 

Proiectul va fi implementat de un Consorțiu format din 27 parteneri având ca lider de proiect 

asociația Pro Danube Romania. 

DIONYSUS își propune să transforme porturile dunărene în huburi multimodale performante  

și centre prioritare pentru investiții industriale. 

DIONYSUS va avea în vedere politicile de dezvoltare a coridoarelor de transport, va analiza 

obstacolele existente  și va face recomandări pentru îmbunătățirea coridoarelor de transport și 

pentru o mai bună conectivitate a  Dunări cu celelalte rețele de căi navigabile europene. 

Proiectul își propune de asemenea să identifice deficiențele privind conexiunile feroviare și 

rutiere ale porturilor dunărene și va propune investiții  în concordanță cu cerințele pieței. 

 

Detalii despre proiect se găsesc pe: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dionysus 
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Proiectul este structurat pe patru pachete de lucru care la rândul lor cuprind mai multe activități 

(schema proiectului se prezintă detaliat în linkul precizat mai sus): 

a. Transport Corridors & IWT Markets (T1); 

b. Danube Inland & Sea Ports Analysis & Recommendations(T2); 

c. Integrated Port Development (T3); 

 d. Pilot Cases (T4). 

 

Din Consorțiul care implementează proiectul Dionysus face parte și “Asociația Armatorilor și 

Operatorilor Portuari Fluviali din România” (AAOPFR ), care deține calitatea de Achizitor 

conform celor detaliate în cuprinsul prezentului caiet de sarcini, AAOPFR este  coordonator în 

trei activități și participant în alte cinci. 

 

A. Coordonator 

a. IWT Market Analysis (Cargo & Passengers)  (T1.2) 

b. Rail & Road Connectivity (Accessibility & Services)(T2.2) 

c. Port Development Plans (RO: Selected Ports) (T4.2) 

 

B. Partener 

a. Framework condition analysis on container liner services  (T1.3) 

b. Multi-/Intermodal Facilities & Services (Status & Requirements) (T2.1) 

c. Matching Regional Economic Development / Transport Infrastructure & Port Planning 

(T3.1) 

d. Case Study Agricultural Products (Ports & Access Infrastructure Needs) (T3.2) 

-T 3.2.1.- : Analysis of status-quo and mid-term perspective of transport infrastructure 

[IWT/Rail/Road],  Country Report -Romania – termen ianuarie 2021; 

-T 3.2.3.-  Analysis of infrastructure investment needs in the future for the agricultural 

Danube ports,  Country Report – Romania  - termen – octombrie 2021 

 

 

3. OBIECTIVELE CONTRACTULUI 

 

 3.1 Obiectiv general 

Contribuția AAOPFR la elaborarea proiectului DIONYSUS. 

 

 3.2 Obiective specifice 

Derularea  acțiunilor având ca rezultat realizarea obiectivelor AAOPFR în cadrul Proiectului 

DIONYSUS. 

 

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI CARE VOR FI EXECUTATE DE CĂTRE CONSULTANT 

/DESCRIEREA SERVICIILOR PRESTATE 

Operatorul economic (Consultantul) ce va fi selectat va presta servicii de consultanță în vederea 

realizării următoarelor activități:  

 

4.1 „Analiza transportului pe căile navigabile interioare( IWT Mărfuri&Pasageri)(T1.2 ) 
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Volumul de marfă transportat pe Dunăre a scăzut semnificativ în ultimele decenii. Unul din  

motivele principale îl constituie faptul că marea majoritate a statelor riverane nu asigură 

condițiile minime de navigație pe toată perioada anului pe sectorul pe care îl administrează. 

Datorită acestui fapt costurile de transport sunt mai mari, pe de o parte datorită faptului că 

navele nu pot fi încărcate la capacitatea maximă și pe de altă parte datorită întârzierilor în 

livrarea mărfurilor sau chiar a întreruperilor lanțurilor logistice pe apă. În plus, tranziția masivă 

a activităților industriale din Regiunea Dunării (RD) a dus la reducerea semnificativă a 

transportului de  mărfuri în vrac, în timp ce noile tipuri de mărfuri nu au putut fi atrase 

suficient. În consecință, piața IWT este foarte dependentă de un număr redus de tipuri și 

expeditori de marfă.   

În cadrul T1.2 se va investiga situația actuală a pieței de transport IWT și se vor identifica 

volumele de marfă existente pe piețele în creștere care pot fi atrase către transportul pe IWT. 

Vor fi elaborate următoarele Rapoarte 

A. Raport asupra fluxurilor comerciale și a condițiilor economice  aferente 

transportului de mărfuri și pasageri în regiunea Dunării;( T1.2.1) 

B. Raport privind traficul actual de mărfuri și prognoza de dezvoltare;(T1.2.2.) 

C. Raport privind potențialul transportului pe căile navigabile interioare.(T1.2.3.). 

 

A. Raport privind fluxurile comerciale și condițiile economice pentru dezvoltarea 

transportului de mărfuri și pasageri în regiunea Dunării( T1.2.1) 

Termen de predare : 01.03.2021 

Raportul va analiza fluxurile comerciale de marfă existente în Regiunea Dunării ( RD ), precum 

și legătura dintre UE și regiunile învecinate, cum ar fi regiunea Mării Negre. 

Consultantul va elabora raportul pe baza metodologiei proprii. De asemeni va elabora modelul 

de Fișa de Date care va fi distribuită celor 16 parteneri de proiect (PP ) din Consorțiu, 

desemnați pentru implementare, care o vor completa cu datele din zona lor de activitate, 

stabilite de Consultant, necesare elaborării Raportului. Datele pot fi obținute din Anuarele  

statistice naționale și studiile existente  publicate de IIWV, Banca Mondială, BEI, camerele de 

comerț și asociațiile de afaceri.  

PP-urile  vor investiga, de asemenea,  cadrul economic actual și pe termen mediu care creează 

factori de bază pentru dezvoltarea comerțului și mobilitatea pasagerilor.  

 

B. Raport privind traficul actual de mărfuri și prognoza de dezvoltare. (T1.2.2.) 

  Termen de predare 31.03.2021 

Raportul va analiza fluxurile curente de marfă în RD pentru fiecare țara în parte și va furniza 

prognoze. Fluxurile de marfă vor fi specificate în funcție de tipurile majore de marfă. Datele 

vor fi furnizate de cele 16 PP-uri implicate, pe baza Fișei de Date elaborată de Consultant și vor 

proveni de la oficiile de statistică, precum și din surse secundare, cum ar fi Master-Planurile 

Naționale de Transport, studii finanțate de UE sau alte proiecte relevante desfășurate în trecutul 

apropiat.  

 

C. Raport privind potențialul transportului pe căile navigabile interioare. (T1.2.3.) 

  Termen de predare 30.06.2021 

Raportul va fi elaborat pe baza rapoartelor anterioare și va investiga potențialele fluxuri de 

marfă care ar putea fi atrase la transportul pe Dunăre. 
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Pentru mărfurile care ar putea fi atrase la transportul fluvial se va face o analiză comparativă a 

prețului de transport cu celelalte moduri de transport pentru fiecare categorie de marfă și pentru 

fiecare relație de transport în parte. 

Se vor analiza atât calitatea infrastructurii și a serviciilor portuare cât și caracteristicile navelor 

de transport care să facă posibilă mutarea traficului de marfă respectiv. 

De asemeni, se vor face propuneri privind modificarea cadrului legal privind transportul fluvial 

din țările riverane precum și a procedurilor administrative aferente. 

Datele vor fi furnizate de cei 16 PP implicați, pe baza Fișei de Date elaborată de Consultant și 

vor proveni din surse secundare, cum ar fi studiile existente, dar se vor baza, de asemenea și pe  

opinia experților provenind din grupurile de părți interesate ale proiectului DIONYSUS, 

precum și din experții interni și externi ai PP. 

 

4.2 Analiza porturilor Maritime si fluviale situate pe Dunăre. Recomandări.(T2) 

Obiectivul principal al Pachetului de lucru T2 este facilitarea integrării depline a porturilor 

dunărene în lanțurile de transport multimodale ale RD. Economia globală crește treptat cererea 

de transferuri eficiente de marfă. Fiind un punct de conexiune între două sau mai multe moduri 

de transport, porturile sunt considerate ca puncte nodale principale ale lanțurilor de transport 

multimodale. Cu toate acestea, pentru a realiza o integrare deplină în aceste lanțuri de transport, 

conectivitatea și accesibilitatea porturilor la rețelele de infrastructură de transport locale / 

naționale, regionale și UE / internaționale sunt de o importanță vitală. De asemenea calitatea 

infrastructurii și a serviciilor portuare pentru mărfuri și pasageri precum și existența unui sistem 

de taxe și tarife ( inclusiv cele portuare) competitiv și transparent, disponibilitatea conexiunilor 

feroviare și rutiere către interiorul țării, coordonare inteligentă și conectivitate de-a lungul 

lanțurilor de transport sunt la fel de importante. 

În cadrul acestui pachet de lucru AAOPFR este coordonator  pentru Activitatea 2.2. 

 

Act.T2.2 Conectivitatea feroviară și rutieră – Accesibilitate și servicii 

Existența unor conexiuni feroviare și rutiere fezabile și performante sunt vitale pentru 

îmbunătățirea activităților portuare și a conectivității  porturilor cu  coridoarele continentale și 

principalele zone de interes de producție și / sau consum. 

Pentru a evalua conectivitatea feroviară, rutieră și maritimă a porturilor DR, va fi executată o 

analiză a status-quo-ului și a perspectivei pe termen mediu a infrastructurii rutiere / feroviare / 

maritime din porturile dunărene. O evaluare a conectivității cu 3 piloni, adică (1)Conectivitate 

feroviară, (2) Conectivitate rutieră și (3) Conectivitate maritimă va fi efectuată pentru a evalua 

conectivitatea porturilor către / din principalele coridoare de transport naționale și europene și 

principalele zone de producție și / sau consum , după cum urmează: 

(1) existența și starea conexiunii la infrastructura feroviară și serviciile existente / 

posibile pe calea ferată (specificații: categorii de mărfuri, frecvență, timp de transport, 

cantitate, tip de tren, timp până la destinații, constrângeri și blocaje și identificarea 

clienților; 

(2) existența și starea conexiunii infrastructurii rutiere și a serviciilor existente / posibile 

pe cale rutieră (specificații: categorii de mărfuri, frecvență, timp de transport, cantitate, 

tip de camioane, timp de transport către destinații, constrângeri și blocaje); 

(3) existența și starea conexiunilor de infrastructură maritimă. În continuare, va fi 

efectuată o analiză a conectivității la nivel feroviar / rutier / maritim al serviciilor 

porturilor dunărene, pe baza nivelului de serviciu al conexiunilor interioare și maritime 

ale porturilor. 
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O atenție specială va fi acordată timpului și costurilor de transport, dimensiunii transportului, 

încărcăturii permise pe diferite segmente ale conexiunilor de infrastructură internă. 

De asemenea, va fi efectuată o analiză a necesităților de investiții în infrastructură și 

suprastructură la nivelul porturilor Dunării (IWT / Rutier / Feroviar / Maritim) 

Consultantul va elabora Raportul privind accesibilitatea și conectivitatea porturilor 

Dunării  -30.10.2021 

 

Raportul va fi elaborat pe baza  Metodologiei proprii și a datelor transmise de către cei 12 PP 

implicați în activitate. Datele vor fi transmise de către PP pe baza Fișei de Date elaborată de 

Consultant. 

 

4.3 Pilot cases. Termen 30.09.2022 

Dezvoltarea portuară este un instrument puternic pentru a atinge o funcție de catalizator pentru 

stimularea creșterii economice și crearea de locuri de muncă în Regiunea Dunării [RD]. 

Obiectivul principal al WPT4 este elaborarea unor planuri concrete de dezvoltare a porturilor, 

precum și a unor planuri și modele de dezvoltare operațională și de afaceri pentru porturi 

relevante din punct de vedere strategic, pentru a facilita integrarea acestora în lanțurile de 

transport multi- / intermodale, precum și pentru a îmbunătăți conexiunile / legăturile lor de 

transport spre interior. În acest scop, toate descoperirile WP-urilor cercetate anterior se reflectă 

în această ultimă unitate de lucru care oferă modele și planuri de dezvoltare de ultimă generație 

care contribuie la o conectivitate sporită și care urmează o abordare transnațională (coridor). 

Vor fi avute în vedere toate rezultatele analizelor și studiilor efectuate anterior și valorifică 

rezultatele obținute de proiectele DTP, cum ar fi DBS Gateway și DAPhNE, precum și TEN-T 

/ CEF și proiectele finanțate la nivel național prin programe operaționale. 

Toate planurile de dezvoltare respectă strategiile economice naționale / regionale și planurile de 

dezvoltare regională ale zonelor conexe și sunt desfășurate pe deplin în conformitate cu 

strategiile pe termen lung și cu planurile de investiții ale proprietarilor de porturi. 

Liderul WP împreună cu toți liderii de activitate vor defini în comun o structură comună care 

va fi utilizată ca bază pentru pregătirea planurilor individuale. Sinergiile și schimbul de know-

how cu părțile interesate naționale și transnaționale publice și private vor fi facilitate prin 

intermediul unor întâlniri formale. 

Documentele finale vor reflecta toate recomandările colectate și sunt puternic modelate de 

factori economici, de mediu și sociali locali. În plus, modelul operațional și de dezvoltare a 

afacerilor va fi împărtășit la nivelul DR, care va fi asigurat de participarea organizațiilor 

internaționale și a organizațiilor sectoriale  

Consultantul va pregăti Planurile de dezvoltare a porturilor Călărași, Drobeta-Turnu 

Severin și Orșova  în conformitate cu structura elaborată de liderul de Pachet de lucru 

WPT4 – Termen 30.09.2022 

 

 

5. ACTIVITĂȚI SECUNDARE CE URMEAZĂ A FI DERULATE DE CĂTRE 

CONSULTANT. 

 

În cadrul proiectului, AAOPFR are calitatea de Partener implicat ( PP) în mai multe pachete de lucru și 

va furniza date pentru elaborarea următoarelor rapoarte: 

- Act.1.3 Raport privind acțiunile ce urmează a fi întreprinse pentru înființarea și 

sprijinul transportului de containere - Termen octombrie 2022; 
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- Act.2.1 Facilități și servicii intermodale (stare și cerințe) pentru transportul Multi / 

Intermodal - Raport asupra perspectivelor pieței multimodale / intermodale -Termen 

noiembrie 2021 

- Act.3.1 Dezvoltarea infrastructurii de transport pe căile navigabile interioare și 

planificare portuară în raport cu dezvoltare economică regională. 

În baza rezultatelor analizelor realizate în cadrul A.T3.1 vor fi prezentate recomandări pentru o 

abordare armonizată pentru integrarea optimă multimodală a porturilor dunărene în 

infrastructura economică a RD. Va fi realizată o analiză detaliată a strategiilor de dezvoltare 

economică regională, a politicilor și a programelor privind porturile RD, țară cu țară. 

Planul de strategie consolidată va avea scopul de a oferi obiective și măsuri pentru atingerea 

obiectivelor convenite de dezvoltare regională și de transport / port. 

Va fi elaborată  Analiza Strategiilor de Dezvoltare Economica Regionala  privind  

porturile Dunărene – Termen martie 2022 

- Act.3.2 Produse agricole – Studiu de caz-Necesarul de infrastructura portuara si de 

acces. 

RD are un mare potențial în ceea ce privește producția agricolă. Transportul fluvial poate juca 

un rol important pentru acest segment economic cu condiția rezolvării unor probleme existente 

care împiedică valorificarea acestui potențial. Competitivitatea și cota de împărțire modală a 

IWT pentru acest segment depind în mare măsură de calitatea infrastructurii și capacitățile de 

operare a porturilor care să  satisfacă nevoile de transport și logistică ale acestui sector. 

Scopul general al A.T3.2 este de a identifica fluxurile de produse agricole, de a schița fluxurile 

comerciale viitoare, de a evalua infrastructura / suprastructura portuară, nevoile de 

infrastructură de acces rutier și feroviar. 

Rapoartele de țară care urmează o metodologie uniformă de evaluare vor fi pregătite și apoi 

constatările vor fi incluse în rapoartele de sinteză la nivelul RD. Workshop-urile organizate la 

nivel regionale vor evalua rolul și contribuția porturilor la creșterea producției și transportului 

agricol. Pe baza contribuțiilor workshop-urilor / evenimentelor, vor fi elaborate o strategie și 

recomandări pentru optimizarea producției agricole și a transportului pe apă. 

Derivat din această strategie, vor fi selectate și elaborate 3 cazuri logistice pentru principalele 

rute de transport multi- / intermodale pentru produsele agricole. 

În cadrul Activității 3.2 AAOPFR  va elabora următoarele livrabile: 

- T 3.2.1.- Analiza status-quo-ului și a perspectivelor pe termen mediu ale infrastructurii 

de transport [IWT / feroviar / rutier- Raport de țară - România – termen ianuarie 2021; 

- T 3.2.3.-  Analiza necesităților de investiții în infrastructură în viitor pentru porturile 

agricole dunărene - Raport de țară – România  - termen – octombrie 2021. 

 

Pentru toate acțiunile prevăzute mai sus ( pct.4) Consultantul va colecta  toate datele  

necesare și va elabora livrabilele necesare pentru realizarea obligațiilor AAOPFR. 

 

 

6. CERINȚE PRIVIND PREGATIREA ȘI DEPUNEREA OFERTEI 

 

Consultantul  va prezenta oferta în 15 zile lucrătoare de la data primirii invitației de participare. 

La elaborarea acesteia va avea în vedere cerințele prevăzute în invitația de participare. 

În condițiile pandemiei de Corona Virus,  Oferta va fi transmisă pe e-mail la următoarele adrese: 

• aserban.cucu@gmail.com     și 

• aaopfr@yahoo.com 

mailto:aserban.cucu@gmail.com
mailto:aaopfr@yahoo.com
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În termen de maxim 7 zile de la primirea invitației de a depune oferte și publicarea invitației pe web-

situl propriu al AAOPFR, operatorii economici pot solicita clarificări cu privire la documentele 

achiziției. 

Achizitorul va centraliza toate solicitările de clarificări primite și va formula un răspuns consolidat, ce 

va fi publicat anonimizat pe web-situl propriu și va transmis, de asemenea, operatorilor economici 

cărora le-a fost transmisă invitația la ofertare. 

Răspunsul ce va fi transmis operatorilor economici invitați, va fi anonimizat total sau parțial, după caz. 

În cadrul ofertei, operatorii economici vor include următoarele documente: 

 

A. Propunerea tehnică 

- prin intermediul acesteia vor fi prezentate atât metodologia de prestare a serviciilor, cât și 

graficul de prestare a activităților. Se va urmări prezentarea detaliată a aspectelor 

considerate ca fiind cele mai importante în implementarea contractului; 

- resursele umane specializate de care viitorul Consultant dispune, precum și modalitatea de 

acces la acestea; 

- Evaluarea și clasificarea riscurilor. Identificarea riscurilor suplimentare. Planificarea 

măsurilor menite să prevină și să reducă impactul riscurilor identificate. Măsuri practice de 

contracarare a riscurilor și precizarea măsurilor aferente; 

- Resursele materiale pe care le implică executarea în bune condiții a obligațiilor contractuale 

de către Consultant Propunerea financiară, ce va include și un grafic de plăti. 

B. Propunerea financiară nu va putea depăși valoarea estimată a serviciilor ce urmează a fi 

achiziționate. Aceasta va include în anexă defalcarea plaților pe activități, ținând seama de 

livrabilele ce urmează a fi realizate de Consultant. 

C. Documentele doveditoare conform cărora ofertanții invitați sunt autorizați să 

îndeplinească activitățile solicitate (ex. certificat constatator emis de ONRC, certificat de 

înregistrare sau orice alt document echivalent pentru operatorii economici nerezidenți). 

D. Declarația privind conflictul de interese conform modelului pus la dispoziție de Achizitor. 

 

7. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ ÎN CADRUL CONTRACTULUI  

Plata prețului se va face în tranșe stabilite în corelare cu graficul de prestare a activităților. 

Conform bugetului proiectului, valoarea estimată a acestor servicii este de 110.000 Euro, incluzând 

TVA. 

La nivelul proiectului, suma estimată a fi plătită pentru achiziționarea acestor servicii este defalcată 

prin raportare la livrabilele ce trebuie realizate, după cum urmează: 

a. 38.000 euro, pentru realizarea obligațiilor prevăzute la activitatea T.1 

b. 32.500 euro, pentru realizarea obligațiilor prevăzute la activitatea T.2; 

c.   1.500 euro, pentru realizarea obligațiilor prevăzute la activitatea T.3; 

d. 38.000 euro, pentru realizarea obligațiilor prevăzute la activitatea T.4; 

Nu se acordă plăti în avans. 

Efectuarea plaților în cadrul contractului este condiționată de recepționarea livrabilelor de către 

Achizitor. 

Plățile se fac în termen de 30 zile de la data facturării. Facturile se emit, după semnarea de către  

Achizitor  a Rapoartelor finale, prin folosirea cursului BNR din ziua emiterii fiecărei facturi. 
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8. CRITERII DE ATRIBUIRE 

Contractul va fi atribuit după criteriul ofertei celei mai avantajoase prin prisma raportului tehnic-

economic.  

Criterii de atribuire                              Pondere % 

A1.  Cunoștințe și experiență                    50 

A2.  Metodologie                                      20 

A3.  Prețul ofertei                                     30 

 

A1. Cunoștințe și experiență  - Experți 

Cerințe minime: Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licență. 

Vor trebui demonstrate următoarele aspecte: 

• Cunoașterea sistemului de infrastructura de transport fluvial /rutier/ feroviar; 

• Cunoștințe privind transportul pe căile navigabile interioare (IWT) precum și transportul 

rutier și feroviar; 

• Cunoștințe geografice și economice cu privire la Marea Neagră și coridorul Dunării; 

• Participarea la cel puțin un studiu de trafic/ prognoza referitor la transportul fluvial, 

rutier și feroviar. 

Punctajul va fi acordat în funcție de numărul și complexitatea studiilor efectuate, după cum urmează: 

- Experiență profesională specifică constând în implicarea în cel puțin un contract -  5 

puncte; 

- Experiență profesională specifică constând în implicarea în 2 contracte -10 puncte; 

- Experiență profesională specifică constând în implicarea în 3 contracte - 20 puncte; 

- Experiență profesională specifică constând în implicarea în 4 contracte – 30 puncte; 

- Experiență profesională specifică constând în implicarea în mai mult de 5 contracte – 50 

puncte. 

Demonstrarea nivelul de cunoștințe și expertiză se va realiza pe baza documentelor ce demonstrează 

realizarea de studii, ce vor fi prezentate de către operatorii economici. 

A2. Calitatea Metodologiei de realizare propusă 

Vor fi prezentate modul de Organizare a activităților și metodologia utilizată . 

Consultantul va detalia următoarele aspecte: 

- Prezentare detaliată a aspectelor considerate ca fiind cele mai importante în implementarea 

contractului, demonstrând astfel nivelul de înțelegere a obiectivelor; 

- Strategia adecvată pentru implementarea proiectului (organizare, management, experți), 

pentru fiecare fază a proiectului; 

- Descriere detaliată a procesului pentru realizarea activităților și pentru atingerea rezultatelor 

specificate în Termenii de Referință ai metodologiei propuse; 
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- Evaluarea și clasificarea riscurilor. Identificarea riscurilor suplimentare. Planificarea 

măsurilor menite să prevină și să reducă impactul riscurilor identificate. Măsuri practice de 

contracarare a riscurilor și precizarea măsurilor aferente; 

- Planificarea activităților și planificarea în timp a proiectului; 

- Identificarea momentului începerii activităților, monitorizare logică și durata activităților 

propuse în cadrul strategiei, corelare cu obiectivele proiectului și cu metodologia propusă. 

Punctajul se va acorda în funcție de realizarea următoarelor criterii: 

1. toate activitățile principale sunt incluse în planul de lucru, sunt detaliate în sub activități; 

2. corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este foarte bine stabilită prin 

raportare la metodologia propusă; 

3. durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare 

complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire); 

4. punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la rezultatele și 

rapoartele solicitate prin Caietul de sarcini și modalitatea efectivă de realizare a activității; 

5. există un grad de detaliere corespunzător, care facilitează înțelegerea planului de lucru propus și 

utilizarea sa în monitorizarea activității în cadrul Contractului. 

 

 A3.  Prețul ofertei                                      

Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel: 

a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă 30 de puncte; 

b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) se acordă punctaj astfel: 

P1(n) = preț minim / preț (n) x 30 

 

9. CERINTE PRIVIND EXECUTAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE  

Achizitorul acestui proiect este  Asociația Armatorilor și Operatorilor Portuari Fluviali din România 

(AAOPFR). 

Activitățile pe care le presupune executarea contractului vor începe în termen de 5 zile de la data 

semnării Contractului. Contractul va fi semnat într-un interval de maximum 10 zile de la data 

comunicării către operatorul  economic selectat a deciziei de atribuire a acestuia. 

Consultantul va realiza activitățile descrise prin prezentul Caiet de sarcini, de la momentul începerii 

prestării respectivelor servicii și până la finalizarea implementării  proiectului  DIONYSUS, respectiv 

până la data de 31.12.2022. 

În cazul în care se va prelungi perioada de implementare a acestui proiect, se va prelungi în mod 

corespunzător și durata de prestare a acestor servicii. Toate Rapoartele Tehnice prezentate de către  și 

toate celelalte documente tehnice solicitate de la Consultant, cu privire la proiect, vor fi aprobate de 

Achizitor. 

Toate Rapoartele prevăzute în caietul de sarcini vor fi editate în limba engleza și română pe hârtie și în 

format electronic. 
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Consultantul este pe deplin responsabil de calitatea rezultatelor prezentului contract și de respectarea 

specificațiilor contractului. În acest sens, Consultantul se va asigura că rezultatele proiectului se vor 

ridica la standardele de calitate necesare și că vor fi livrate la termenele solicitate.  

Consultantul este obligat să respecte legislația românească și procedurile aplicabile pentru acest 

contract. Consultantul va respecta instrucțiunile Achizitorului și îi va furniza acestuia toate informațiile 

legate de acest proiect. Consultantul este obligat să asigure experți calificați pentru prestarea 

activităților și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin contract.  

Consultantul este responsabil pentru executarea la timp a proiectului și pentru respectarea sarcinilor 

specificate în Caietul de sarcini. 

Pe durata implementării proiectului, este important ca informațiile, datele și răspunsurile privind 

rezultatele obținute să fie furnizate în timp util. Prin urmare, Consultantului îi revine responsabilitatea 

de a întocmi documente și solicitări de informații cât se poate de clare, astfel încât să nu întârzie 

implementarea proiectului dincolo de data stabilită prin contract.        

       

10. Cerințe minime obligatorii privind confidențialitatea 

Consultantul trebuie să înțeleagă faptul că toate informațiile, datele, rapoartele, analizele, precum și 

orice alte materiale întocmite de experți în cadrul contractului și pentru domeniul de aplicare al 

acestuia sunt considerate confidențiale, cu excepția cazului în care Achizitorul precizează că cele de 

mai sus nu sunt confidențiale.    

Diferitele versiuni ale Rapoartelor, precum și orice analize și documente elaborate conform 

solicitărilor cuprinse în prezentul Caiet de sarcini , dar și toate celelalte materiale elaborate de 

Consultant și folosite pentru întocmirea Rapoartelor reprezintă proprietatea exclusivă a Achizitorului și 

nu pot fi făcute publice. Ele pot fi făcute publice doar cu acordul scris al Achizitorului. 

În perioada de implementare a proiectului, Consultantul se va asigura că toți experții respectă aceste 

clauze minime obligatorii de confidențialitate,  în raport cu alte specificații contractuale și/sau 

mențiuni legale din acest domeniu. 

La finalizarea contractului, Consultantul și toți experții implicați în proiect vor depune la Achizitor 

toate materialele, documentele, datele și informațiile elaborate în cadrul și pentru domeniul de aplicare 

al prezentului proiect și vor asigura Achizitorul de faptul că această condiție obligatorie a fost 

îndeplinită.   

 

============= 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Project co-funded by  European Union Funds (ERDF, IPA, ENI)                                                                         Workpackage  

DIONYSUS – Integrating Danube Region into Smart & 
Sustainable Multi-modal & Intermodal Transport Chains 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARE 

 

 

 

 

 
Servicii de consultanță pentru realizarea proiectului DIONYSUS -

DTP3-576-3.1. 
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OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

 

privind date de identificare ofertanți 

conform art. 63 alin. (2) din Legea 98/2016 

 

 

Titlul contractului: ...................................... 

 

Subsemnatul___________________, reprezentant legal al ___________________, 

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, 

următoarele: 

           

 

Denumire 

ofertant 

Cod fiscal Nr. înregistrare 

ONRC 

Adresa Telefon Fax 

Ofertant      

Ofertant asociat  

(dacă este cazul) 

     

                                       

    Data completării ...................... 

Operator economic,   

_________________                                                                                                                                                                                                                 

(semnatura autorizată si stampila)  

 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 «Falsul in Declaratii» din Codul 

Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 

ani sau cu amendă». 

Operator economic,            

______________       

(semnatura autorizată si stampila)  
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OPERATOR ECONOMIC                                                                                  

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

Declaratie 

 privind neîncadrarea in situatiile  potential generatoare de conflict de interese 

 

 

Denumirea contractului ..................................................................................................... (se va 

completa cu denumirea contractului) 

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa 

de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 

de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant legal al 

operatorului economic ……………………………… (denumire), avand calitatea de ofertant unic/ 

ofertant asociat (dupa caz), la procedura de atribuire  a contractului de …………… organizată de, 

declar că ofertantul unic/ ofertantul asociat (dupa caz) nu se afla in niciuna dintre urmatoarele 

situatii: 

a) ofertantul individual/ofertantul asociat are drept membri în cadrul consiliului de 

administraţie/organului de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Achizitorului sau al furnizorului de servicii de 

achiziţie implicat în procedura de atribuire; 

b) ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea 

contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află 

în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul Achizitorului sau al furnizorului de 

servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire. 

c) ofertantul declarară că nu există legături între structurile acționariatului achizitorului și acesta, între 

membrii comisiei de evaluare și acesta și nu deține pachet majoritar de acțiuni în două firme 

participante pentru același tip de achiziție 

 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 

documente doveditoare. 

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din 

Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii 

unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 

2 ani sau cu amendă." 

 

 

Data ___________ 

                                            Reprezentant legal Ofertant unic/ Ofertant asociat 

          (denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal) 

     _________________ (semnatura si stampila) 
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OPERATOR ECONOMIC                                                                                 

  ____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

 

 

 

EXPERIENTA RELEVANTA A EXPERTILOR CHEIE PRINCIPALI IN VEDEREA 

ACORDARII PUNCTAJULUI 

 

 

 

 

 

Experienta detinuta de Expert în studii de trafic naval ,rutier sau feroviar 

( se va completa pentru fiecare expert in parte ) 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Factor de evaluare Nume si prenume  Experienta expert -tipul, obiectul si 

valoarea contractului  

1 Experienta detinuta de 

Expert în studii de trafic 

naval 

 

  

 

 

 

 

Data ______________             Nume, Prenume expert  in clar   

             ________________________________ 

                  (semnatura)  

 

 

Nota 1: Declaratia va fi completata de expertul  prezentat de Ofertant. 

Nota 2: Pentru factorii de evaluare ce privesc experienta expertului , ofertantii vor depune pe langa 

prezenta Anexa,  Curriculum Vitae si documente relevante/ recomandari emise de Beneficiar/ 

Angajator pentru fiecare contract prezentat in vederea acordarii punctajului. 
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DOCUMENTE DE CONFIRMARE A ACCEPTĂRII DE CĂTRE 

OFERTANT A CLAUZELOR CONTRACTUALE SI A 

CLARIFICARILOR/MODIFICARILOR/COMPLETARILOR LA DOCUMENTATIA DE 

ATRIBUIRE 

 

 

 

 

 Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… 

(adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat 

de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant imputernicit 

al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea 

intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de servicii 

___________________________ organizată de AAOPFR Romania, confirm ca acceptam clauzele 

contractuale asa cum au fost acestea prevazute in Contractul de servicii  

pentru:______________________  , pe care il prezentam atasat la prezentul formular, initializat 

(semnate si stampilate) pe fiecare pagina.  

 

 Totodata, confirm ca acceptam Clarificarile/ Modificarile/ Completarile la Documentatia de 

atribuire (inclusiv anexele acestora) si le prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate 

si stampilate) pe fiecare pagina. 

 

 

 

 

Data ______________      

 

                                                         Reprezentant imputernicit al Ofertantului  

           (denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;   

             si denumirea reprezentantului imputernicit) 

      ___________ (semnatura si stampila) 

 


