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Nr. 15963/10.11.2021 

 

 

 

                                              INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

Primaria Comunei Valea Doftanei ia in considerare realizarea  unei investitii privind “Achizitie utilaj 

multifunctional in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova” prin accesarea de fonduri europene GAL Dealurile 

Sultanului 2014-2020 MĂSURA M2/6B Dezvoltarea investitiilor publice pentru infrastructura turistica la scara 

mica, infrastructura de agreement, culturala si de ammenajare peisagistica a localitatilor, infrastructura pentru 

valorificarea produselor locale si pentru crearea si dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie . 

Prin urmare Primaria Valea Doftanei in calitate de autoritate contractanta si in conformitate cu prevederile 

 - art. 7 alin. (51) din Legea  nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

[“Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea 

estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a 

achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei”]                                         si ale 

 - art.  43 din  prevazute H.G. nr. 395/2016 si H.G.nr. 419/08.06.2018, 

[ > Alineatul (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în 

măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 

alin. (5) din Lege. 

    Alineatul (2) în cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic 

pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a website- ului propriu/ANAP sau a 

SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.] 

 

  intentioneaza sa achizitioneze direct  “ Servicii de consultanță  in managementul in domeniul  managementul 

proiectului  “Achizitie utilaj multifunctional in comuna Valea Doftanei, judetul Prahova” 

 

Obiectivul achizitiei  este de a satisface cele două domenii principale privind finanțarea și implementarea 

proiectului , respectiv: 

a)    Elaborare documentaţii necesare obţinerii fondurilor nerambursabile 

Identificarea programului de finanţare, elaborarea propunerii de proiect, aşa cum este acesta dorit de 

beneficiar, prin care se întocmeşte documentaţia tehnică, în urma unui proces de analiză a oportunităţii şi 

fezabilităţii investiţiei. 

Documentaţia elaborată în cadrul acestei etape conţine cererea de finanţare, rezumatul proiectului, analiza cost 

beneficiu, calculul asistenţei nerambursabile şi alte asemenea documente. 

Intocmire cerere de finanțare în vederea obţinerii de finanţare și consultanță în management după obținerea 

finanțării, conform Gidului de finantare”. 

 

b)    Consultanţă în management de proiect Serviciile de consultanţă pentru proiectele cu finanţare europeană 

nerambursabilă sau din fonduri guvernamentale prezintă unele particularităţi notabile. Menirea consultantului 

în acest caz este de a identifica cele mai bune modalităţi de atingere a obiectivelor proiectului, în condiţiile 

respectării restricţiilor impuse de utilizarea unei finanţări nerambursabile. Consultanţa în domeniul fondurilor 

europene poate fi privită ca având un caracter relativ strict, în sensul că rolul consultantului este de a cunoaşte 

multitudinea de norme care se aplică acestor finanţări şi de a le aplica în cazul proiectului în lucru. În alte tipuri 

de misiuni de consultanţă se permite – şi uneori chiar se impune – o doză mult mai mare de creativitate din 

partea consultantului. Prin consultanţă în management în cadrul proiectelor cu finanţare europeană înţelegem 

acel tip de consultanţă menit să sprijine autoritatea care a iniţiat proiectul (solicitantul de finanţare) în procesul 

de conturare şi implementare a proiectului ce se doreşte a fi finanţat. 

c)    Procesul de consultanţă se materializează prin identificarea şi selectarea surselor de finanţare potrivite, 

accesarea finanţărilor selectate şi implementarea propriu-zisă a proiectului. 

De asemenea se va asigura 

- verificarea respectarii tuturor cerintelor din Contractul de Finantare si anexele sale; 

 - intocmirea documentatiilor cerurte prin Contractul de Finantare si anexele sale; 

- respectarea termenelor impuse de derularea in bune conditii a Contractului de Finantare si a anexelor sale; 

 - asistenta in planificarea activitatilor; 

 - evaluarea implemntarii proiectului; 

Criterul de atribuire: preţul cel mai scăzut 

Durata contractului de achiziţie publica: Contractul de servicii se va derula pe întreaga perioadă de realizare a 

investiţiei şi de implementare a proiectului finanţat 



 2

 

Serviciile trebuie sa se încadreze in normele de timp din oferta si sa respecte termenele de execuţie conform 

normativelor in vigoare. 

Sursa de finanţare a contractului: sumele necesare achitării contravalorii serviciilor vor fi asigurate de la bugetul 

local al comunei Valea Doftanei 

Criterul de atribuire: preţul cel mai scăzut 

Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul 

contractului trebuiei sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator); 

Copie certificat de inregistrare 

 

 

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

Data limita de depunere a ofertei -12. 11.2021. 

 

Astfel, va invitam sa dati curs invitatiei noastre. 

     Oferta poate fi transmisa  si la adresa de e-mail: registratura@primariavaleadoftanei.ro, 

achizitiipublice@primariavalprestare servicii 

Documentele solicitate mai sus pot fi  fi transmise pe adresa de email: : registratura@primariavaleadoftanei.ro, 

achizitiipublice@primariavaleadoftanei.ro 

Depunerea ofertei echivalează cu declaraţia pe propria răspundere a ofertantului ca va presta serviciile in 

condiţiile solicitate in prezentul anunţ. 

 

Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la nr. de tel. 0244 365 367  int. 21 - Comp. Achiziţii publice, 

Consilier Achiziţii publice - Dracea Ileana Carmen, 

Cu stima, 

PRIMAR, 

Lucian Vileford Costea 

    Intocmit, 

     Compartiment achizitii publice si investitii 

Dracea  Carmen 

 

 

tel. 0875242959 


