
 

 

ANUNŢ DE SELECŢIE 

 

PARTENERI PENTRU PROIECTUL “Crearea sistemului de indicatori statistici economici locali privind 

serviciile ecosistemelor din zona Eforie” PROGRAMUL RO02 -BIODIVERSITATE ŞI SERVICII ALE 

ECOSISTEMELOR. Apel pentru proiecte nr. 1-3/2014 finanţate prin Mecanismul Financiar SEE 2009-

2014. 

În conformitate cu:  

Dispoziţiile art. (23) şi (24) din OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

Prevederile articolului 31, alin. (5) şi (6) din Ordinul MFP nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare;  

CONTEXTUL ANUNŢULUI  

Primaria Eforie isi doreşte depunerea proiectului “Crearea sistemului de indicatori statistici economici locali 

privind serviciile ecosistemelor din zona Eforie” 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

Obiectivul general al Proiectului este să implementeze soluții în problema degradării serviciilor 

ecosistemelor, să crească nivelul de cunoștințe privind contribuția acestora la economie precum şi să 

contribuie la stoparea pierderii biodiversității în România. Obiectivul include abordarea problemelor legate 

de pierderea şi fragmentarea habitatelor, de restaurarea zonelor degradate, precum şi integrarea 

aspectelor legate de biodiversitate în politicile sectoriale. În plus, Programul va aborda lipsa de preocupare 

şi de educație a publicului larg cu privire la biodiversitate. 

Rezultatele aşteptate  

Elaborarea studiului privind valoarea economica a ecosistemelor si contributia acestora la dezvoltarea 

socio-economica a orasului Eforie.   

Elaborarea unui plan de masuri pentru stoparea degradarii si fragmentarii ecosistemelor si mentinerea 

serviciilor oferite in limitele capacitatii suport a capitalului natural. 

PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE PROIECTELUI 

Activitatea 1 Selectarea serviciilor ecosistemelor relevante pentru zona tinta 



Activitatea 2 Colectarea datelor de statistica locala de la INSS si elaborarea indicatorilor agregati 

(„satelitari” în termeni de statistică)  în județ 

Activitatea 3 Elaborarea hărtilor GIS si prelucrarea imaginilor satelitare 

Activitatea 4 Analiza econometrica si elaborarea sistemului de indicatori economici privind serviciile 

ecosistemelor 

Activitatea 5 Crearea si alimentarea sistemului de indicatori economici locali privind serviciile ecosistemelor 

Activitatea 6 Interventie pilot pentru determinarea scarii de timp a sistemului de indicatori 

Activitatea 7 Dezbaterea rezultatelor si promovarea extinderii sistemului de indicatori locali la nivel national 

OBIECTIVUL ANUNŢULUI  

Primaria Eforie organizează selecţia entităţilor cu personalitate juridică, înregistrate în România, în calitate 

de Partener în vederea depunerii cererilor de finanţare şi, dacă este cazul, implementării proiectului mai 

sus menţionat.  

Candidaţii trebuie să îndeplinească cerinţele de mai jos.  

1. PROFILUL PARTENERULUI 

Rolul Partenerului în proiect se va regasi in urmatoarele activitati: 

Activitatea 1 Selectarea serviciilor ecosistemelor relevante pentru zona tinta 

Activitatea 2 Colectarea datelor de statistica locala de la INSS si elaborarea indicatorilor agregati 

(„satelitari” în termeni de statistică)  în județ 

Activitatea 5 Crearea si alimentarea sistemului de indicatori economici locali privind serviciile ecosistemelor 

Activitatea 6 Interventie pilot pentru determinarea scarii de timp a sistemului de indicatori 

Activitatea 7 Dezbaterea rezultatelor si promovarea extinderii sistemului de indicatori locali la nivel national 

2. DOSARUL DE PARTICIPARE  

Dosarul de participare trebuie să conţină următoarele documente:  

În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:  

a. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate promovarea 

si sustinerea protectiei mediului inconjurator; 

b. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare din ultimul an incheiat;  



c. Documente justificative (diplome, certificate, adeverinţe etc.) care să ateste informaţiile despre educaţie 

şi formare profesională prezentate în CV-uri pentru expertii propusi; 

d. Declaratie de disponibilitate pentru expertii propusi; 

e. Cazier Judiciar pentru reprezentantul legal; 

f. Extras din registrul asociatiilor si fundatiilor sau declaratie pe proprie raspundere; 

g. Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi 

asumă să depună toate diligenţele de a asigura resursele financiare şi umane necesare în implementarea 

proiectului, pe toată durata de implementare a proiectului;  

h. Cererea de participare completată şi semnată; 

i. O descriere a experienţei relevante a participantului (pentru activităţile solicitate); 

j. CV-urile în format Europass în limba română ale experţilor cheie propuşi de participant pentru proiect. 

Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi 

semnat de expert; 

k. Prezentarea aspectelor considerate de către participant ca esenţiale pentru obţinerea rezultatelor 

aşteptate şi atingerea obiectivelor; 

Dosarul de participare va fi depus in format electronic prin email la adresa: secretariat@primariaeforie.ro 

sau la registratura Primariei Eforie până la termenul limită de 27.10.2014 ora 10.00 

Se va preciza pe plic/pachet: „Dosar de participare la selecţia de parteneri pentru proiecte”.  

3. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE  

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face pana la data de 27.10.2014 ora 15.00  

4. ANUNŢAREA ŞI PUBLICAREA REZULTATELOR  

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate si aprobate in ordinea primirii lor. Partenerii selectati vor 

fi contactati direct, la datele de contact furnizate in cererea de participare.  

Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata in data 27.10.2014, ora 16.00.  
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