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Dundrea ne uwesc!
Proiectul,,De:vdltarea tt plomovaled lullsmulul
verde in 3€ctorul dunersan al bszlnulul Stril
Neore {raionul Cahul, Republica Moldova;

co-munitatea leritoriala Reni, Ucralna; iuda!ul
calali, Romania)"

Anun{ repetat

privind procurarea unei birci cu motor qi a doud binocluri

in cadrul proiectului transfrontalier "Dezvoltarea Ei promovarea turismului velde in sectorul

DundreanalbazinuluiM6riiNegre(raionulCahul,RepublicaMoldova;
raionul Reni, Ucraina; judeful Gala!, Romdnia)"

Solicitant: consiliul Raional cahul pentru desfrEurarea proiectului "Dezvoltarea qi promovarea

turismului verde in sectorur dundrean ar bazinului Mdrii Negre (raionul cahul, Republica Moldova;

raionr.il Reni, Ucraina; judelul Galali, Romdnia)"'

Context general
proiectul este implementat pe o perioadd totala de 30 de luni in raionul cahul de cdtre consiliul

Raional cahul in parteneriat cu IDIS ,'viitorul" (partenerul principal), Primdria Reni (ucraina) Ei

Universitatea "Dundrea de Jos" din Galafi'
proiectul iqi propune s6 dezvolte gi sd promoveze oportuniteile turismului din raionul cahul in

sectorul Dundrean al Bazinului M6rii Negre intru obfinerea de beneficii socio-economice' obiectivele

specifice sunt: \
l. . Evaluarea situafiei actuale, crearea gi/sau imbundtdlirea programelor de dezvoltare qi de

promovareaafacerilorEiantreprenoriatuluiinsectorulturismuluitransfrontalier.
2. consolidarea capacit6lilor autoritdlilor locale gi regionale 9i furnizorilor de servicii

turistice in dezvoltarea turismului transfrontalier ecologic din sectorul Dundrean'

proiectul are o abordare integratd care se adreseazd direct sectorului turistic' Activitatile

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

transfrontalier intre Cahul (Moldova), Reni lucraina) gi Galali (Rom6nia), care ar stimula dezvoltarea

turismului de frontier6, inclusiv cel verde, ar creEte calita'tea serviciilor turistice, ar creEte numdrul de

turigti din regiune gi, prin unnare, ar imbundtdfi calitatea vielii comunitdlilor din regiuni'

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

implicdrii celor mai influenfi actori (autoritAli

civil6, universitdli) care va contribui la stabil

imbunatdlireapoliticilortransfrontaliereEistabilire
la o perso and la alta la nivel transfrontalier' Pr

fflP',_=S't/ ,ftm ^.. \e
APROBAT:

raionului Cahul

Acest proiect este imPlementat de:



rrsrntnu{ verda Si

Dund,rea ne unesc!
lui

Galali, Romania)"

.', {

iere (cluster turistic, program turistic

turistic in regiuni, promovarea bunelor

s[ Practice turismul

ecologic, cum ar fi: echipele din :'":tilcffii"#:til
depistarea braconajului Ei a vizit

titlu gratuit Rezervaliei Naturale s' Slobozia Mate' r' Cahul'

Cine Poate aPlica?

-Furnizoriideechipamentespecralizate(barc6cumotor,binocluri)

Cerinle tehnice:

Criterii de selec{ie:

- Ofertd de Pre! avantajoasd;

- RaPortulPre!-calitate'

perioada de realizare a responsabilitifilor: din momentur contractirii pini la 31 decembrie'20z2'

Lista documenteror care urmeazi a fi prezentate de c[tre candida{i:

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

o CV-rrl actualizat al coirducdtorului;

o Oferta de PreJ;

o Extras;

o Copia buletinului de identitate a conducdtorului;

o Declaralie pe propria rdspundere privind I penale;

o Declaralie pe propria rispundere privind iilor conform secliunii 2'6'10'1'1'

Ghidului Practic

o Declaralie de onoare privind criteriile de excludere'9i criteriile de seleclie

o Formularul de identificare financiard;

o Formularul de entitate legal6;

o Formularul de depunere a ofertei de servicii;

Acest Proiect mentat de:
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lul

Galati' Rominia)"

Note:

intocmit: D.Cebotaru, resPonsab

Evaluarea Si compararea ofertelor primite: pentru a determina oferta cd;tigdtoare' se

efectueazd in bara corespunderii cerinlelor si calificdrilor solicitate;

Toateactivitd|ilesedesfisoardtncolaborarecuConsiliulRaionalCahul,
Si partenerii Proiectului ;

Forumularele-tipSepotsolicitapentrucompletaredelaEchipadeproiect(tel:029931431)

Toate documentele se pot prezenta tn limba romdnd ;i/sau englezd pand la data de 21

octombrie 2022, tn ptic sigiiat, tn biroul 407 al Consiliului Raional Cahul'

+

echipa de Proiect

ild de comunicare

Coordonat: E.Oprea, responsabild de gestionarea financiarE

Coordonat: S.Ren!a, coordonator de proiect

Acest proiect este implementat cte:


