
APROBAT:
nului Cahul

UNAS

Anun{ repetat
privind procurarea unei blrci cu motor qi a doui binocluri

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

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

raionul Reni, Ucraina; judelul Galali, Romdnia)"

Solicitant: Consiliul Raional Cahul pentru desfrgurarea proiectului "Dezvoltarea 9i promovarea

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

raionul Reni, Ucraina; judelul Galali, Romdnia)".

Context general
Proiectul este implementat pe o perioadd totald de 30 te luni in raionul Cahul de cdtre Consiliul

Raional Cahul in parteneriat cu IDIS "Viitorul" (partenerul principal), Primdria Reni (Ucraina) 9i

Universitatea "Dundrea de Jos" din Galali.

Proiectul iEi propune sd dezvolte Ei sd promoveze oportunitdlile turismului din raionul Cahul in

sectdul Dundrean al Bazinului Mdrii Negre intru oblinerea de beneficii socio-economice. Obiectivele

specifice sunt:

1. Evaluarea situaliei actuale, crearea qi/sau imbundtdlirea programelor de dezvoltare si de

promovare a afacerilor qi antreprenoriatului in sectorul turismului transfrontalier.

2. Consolidarea capacitdlilor autoritAflor locale qi regionale gi furnizorilor de servicii

turistice in dezvoltarea turismului transfrontalier ecologic din sectorul Dundrean.

Proiectul are o abordare integratd care se adreseazd direct sectorului turistic. Activitdtile

proiectului sunt axate pe xflezvoltarea politicilor, crearea gi consolidarea unui cluster turistic

transfrontalier intre Cahul (Moldova), Reni (Ucraina) ;i Galali (Rom6nia), care ar stimula dezvoltarea

turismului de frontierd, inclusiv cel verde, ar cregte calitatea serviciilor turistice, ar creqte numdrul de

turigti din regiune qi, prin urrnare, ar imbundtdli calitatea viefii comunitAfllor din regiuni.

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

implic6rii celor mai influenfi actori (autoritdli publice locale/regionale, agenli economici, societate

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

imbundtdlirea politicilor transfrontaliere qi stabilirea unei platforme de dialog eficace intre institulii qi de

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

turismului ecologic gi lansarea mecanismelor transfrontaliere (cluster turistic, program turistic

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

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

Procurarea acestor echipamente vor ajuta managerii ariilor naturale protejate sd practice turismul

ecologic, cum ar fi: echipele din ariile protejate naturale vor folosi bdrcile cu motor gi binoclurile pentru

depistarea braconajului gi a vizitelor neautorizate in teritoriu etc. Aceste echipamente vor fi transmise cu

titlu gratuit Rezervafiei Naturale "Prutul de Jos" din s. SloboziaMare, r. Cahul'

Cine poate aplica?
- Furnizorii de echipamente specializate (barcd cu motor, binocluri)
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Cerinle tehnice:

Criterii de selectie:

- Ofertd de pre! avantajoasd;

- Raportulprefcalitate.

perioada de realizare a responsabilitililor: din momentul contractirii pini la 31 decembrie,2022.

Lista documentelor care urmeazil a fi prezentate de citre candida{i:

. Scrisoare de intenfie (cu indicarea datelor de contact);

o CV-ul actualizat al conducdtorului;

. Oferta de pre!;

o Extras;

. Copia buletinului de identitate a conducdtorului;

o Declaralie pe propria rdspundere privind lipsa antecedentelor penale;

o Declaralie pe propria raspundere privind indeplinirea condiliilor conform secliunii 2'6.10.1.1.

Ghidului practic

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

o Formularul de identificare financiard;

o Formularul de entitate legal6;

o Formularul de depunere a ofertei de servicii;

Note:

- Evaluarea ;i ,i*pororra ofertelor primite; pentru a determina oferta cd;tigdtoare, se

efectueazd in baza corespunderii cerinlelor ;i calificdrilor solicitate;

- Toate activitdlile se desfdsoard ln colaborare cu Consiliul Raional Cahul, echipa de proiect

;i partenerii Proiectului ;

- Forumularele-tip se pot solicita pentru completare de la Echipa de proiect (tel: 029931431)

- Toate documentele se pot prezenta fn limba romdnd ;i/sau englezd pdnd la data de 30

septembrie 2022, in plic sigilat, tn biroul 407 sl,Consiliului Raional Cqhul.

intocmit: Nicon Pislari, coordonator de p

Coordonat: Elena Oprea, responsabild de


