
Turiswal verde {
Dundrea ne unesc!
Pioiectul,,Dozvoltarea f i promovarea lulismului
v6rde in aectorul dunirean al bazinului MErii

N6grE (raiorul Cahui, RePublicr Moldova;
comunitatsa terllorialS Reni, Ucraina; iuds[ul
Galali, Romania)"

Anun{
privind procurarea serviciilor de cazare qi alimentafie

in cadrul proiectului transfrontalier "Dezvoltarea gi promovarea turismului verde in sectorul

Dundrean al bazinului Mdrii Negre (raionul Cahul, Republica Moldova;

raionul Reni, Ucraina; judeful Gulli' Romdnia)"

solicitant: Consiliul Raional Cahul pentru desftEurarea proiectului "Dezvoltarea qi promovarea

turismului verde in sectorul dundrean al bazinului Marii Negre (raionul Cahul, Republica Moldova;

raionul Reni, Ucraina; judeful Galafi, Romdnia)"'

Coniext general
proiectul este implementat pe o perioadi totald de 30 de luni in raionul Cahul de cdtre Consiliul

Raional Cahul in parteneriat cu IDIS "Viitorul" (partenerul principal), Primdria Reni (ucraina) qi

Universitatea "Dundrea de Jos" din Galali.
proiectul iEi propune sd dezvolte gi sd promoveze oportunitalile turismului din raionul Cahul in

sectorul Dundrean al Bazinului Marii Negre intru oblinerea de beneficii socio-economice. Obiectivele

specifice sunt:

l. Evaluarea situaliei actuale, crearea;i/sau imbundtdlirea programelor de dezvoltare 9i de

prombvare a afacerilor gi antreprenoriatului in sectorul turismului transfrontalier'

2. Consolidarea capacitdlilor autoritdlilor locale gi regionale qi fumizorilor de servicii

turistice in dezvoltarea turismului transfrontalier ecologic din sectorul Dundrean'

proiectul are o abordare integratd care se adreseazd direct sectorului turistic. Activitdlile

proiectului sunt axate pe dezvoltarea politicilor, crearea qi consolidarea unui cluster turistic

transfrontalier intre cahul (Moldova), Reni (Ucraina) Ei Galali (Romdnia), care ar stimula dezvoltarea

turismului de frontier6, inclusiv cel verde, ar cregte calitatea serviciilor turistice' ar creEte numdrul de

turiEti din regiune gi, prin urmare, ar imbundtdli calitatea vielii comunitdlilor din regiuni'

in acest context, proiectul are un impact clar asupra stimuldrii dezvoltdrii turismului, datoritd

implicarii celor mai influenli actori (autoritali publice locale/regionale, agenli economici, societate

civild, universitdli) care va contribui la stabilirea unui mediu de afaceri atractiv pentru turism'

imbun6tdlirea politicilor transfrontaliere Ei stabilirea unei platforme de dialog eficace intre institufii qi de

la o persoand la alta la nivel transfrontalier. Proiectul va crea condilii optime pentru dezvoltarea

turismului ecologic qi Iansarea mecanismelor transfrontaliere (cluster turistic, program turistic

transfrontalier, instrumente pentru promovarea potenfialului turistic in regiuni, promovarea bunelor

practici in turismul verde, platforme de dialog etc')'

AI rolafiILT IP

APROBAT:
raionului Cahul

Acest proiect mentat de:



Turisrnul verde {
Dundrea ne unesc!
Proiectut,,Dozvoltaraa 9l promovsrsa tutismului

verde ln sectorul dunirgan al b3zinului Mdrii

Neoro llaionul Cahul, RePublica Moldova;

ci-munitarga teriroriali Ranl, Ucrsinai ludslul
Galali, Rominia)"

Sesolicit6caagentuleconomicsdfumizezeatdl.serviciide
in satul Vdleni, raionuiCahul in perioada11-23 iulie2022 pentru un

Cerinle:
- Capacitate de cazare de pdn6la40 de persoane;

- Capacitate de alimentalie de pdnd la 40 de persoane;

- Disponibilitate in perioada 20-23 iulie2022'

cazare, cAt Ei servicii de alimentafie

numdr de Pind la 40 de Persoane'

Criterii de selecfie:

- Ofertd de Pre! avantajoasdl *

- Capacitate de cazate Ei de alimentafie;

- RaPortulPre{-calitate'

perioada de realizare a responsabilitlfilor: din momentul contractirii pini la 23 iulie 2022'

Lista documentelor care urme azd afi prezentate de citre candidafi:

o Scrisoare de intenlie (cu indicarea datelor de contact);

o CV-ul acitalizat al conducdtorului;

o Oferta de Pre!, la cota TVA 0'

o Extras;

o Copia buletinului de identitate a conducdtorului;

o Declaralie pe propria rSspundere privind lipsa antececientelor penale;

o Declara{ie pe propria rdspundere privind indeplinirea condiliilor conform secliunii 2'6'10't'l' a

Ghidului Practic

o Declaralie de onoare privind criteriile de excludere Ei criteriile de seleclie

o Formularul de identificare financiard;

o Formularul de entitate legal6;

o Formularul de depunere a ofertei de servicii;

Note:

-Evaluarea;icompqrareaofertelorprimite:pentruadeterminaofertacdqtigdtoare,se
efectueazdtnbazacorespunderiicerin|elor;icalificdrilorsolicitate;

- Toate activitdlile se desfisoard tn colaborare cu Consiliul Raional cahul' echipa de proiect

;i partenerii Proie ctului ;

- Forumularele-tip se pot solicita pentru completare de la Echipa de proiect (tel:

Acest proiect este imPleme ntat de:

02993 I 43 1)



I Turtsvwul ve e ri
Dundrea ne uwesc!
Proloctul ,,Dazvolbrea ;l Pro mulul

verde in aectorul dunirsan a rii

Neore (raionul cahul, RePublica Moldova;

co-munitatsa teritoriala Reni, lJcralna; iudeIul
Galali, Romenk)"

,\\

la data de 18 iulie
Toate documentele se pot prezenta tn limba romdnd si/sau englezd pdnd

2022, in plic sigilat, tn biroul 407 al Consiliului Raional cahul'

intocmit: Nicon Pislari

Coordonat: Lilia OPrea

Acest proiect este imPlem entat de:


