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INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA PLANTELOR
este o unitate de cercetare-dezvoltare de drept public cu personalitate juridica, in subordinea
Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, fiind infiintata prin H.G.
1881/2005 privind infiintarea unor institute si centre de cercetare-dezvoltare agricola prin
reorganizarea unor institute, centre, statiuni si societati comerciale de cercetare si productie
agricola – Anexa 11 si reorganizata in baza prevederilor Legii 45/2009 privind organizarea si
functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a sistemului
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare cu
modificari si completari.
Institutul desfasoara in principal activitati de cercetare-dezvoltare, avand drept scop
realizarea unor programe de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica in domeniul protectiei
plantelor.
Activitatile de cercetare - dezvoltare ale Institutului includ, fara a reprezenta o enumerare
exhaustiva:

elaborarea de noi tehnologii pentru cresterea sigurantei lanturilor alimentare, care includ
metode si mijloace de protectie biologica fata de atacul agentilor de daunare, in scopul
realizarii obiectivelor de dezvoltare durabila in agricultura si a finalizarii unor sisteme de
agricultura ecologica;

aplicarea strategiilor nationale si internationale privind cercetarea in domeniul protectiei
plantelor;

dezvoltarea si optimizarea tehnicilor de diagnosticare rapida a agenţilor de daunare;

realizarea de studii si cercetari de ecotoxicologie necesare omologarii produselor de
protectia plantelor, conform acquis-ului comunitar;

desfasurarea de activitati de consultanta, expertize si analize, precum si asistenta
tehnica pentru implementarea tehnologiilor de protectia plantelor;

desfasurarea de relatii stiintifice internationale.
Printre activitatile conexe celor de cercetare-dezvoltare se numara si:

colaborarea si cooperarea cu parteneri din alte unitati de cercetare-dezvoltare, de
invatamant superior, cu organisme stiintifice neguvernamentale si agenti economici din
tara si din strainatate;

asocierea, in conditiile legii, cu alte unitati de cercetare-dezvoltare de interes public si
privat, cu institutiile de invatamant acreditate, operatori economici din tara si strainatate,
pentru realizarea unor proiecte si lucrari in domeniul protectiei plantelor.
2. Detalii Proiect Integrated system for precise and sustainable management of
the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor implementeaza in prezent,
in calitate de Lead-Partner, proiectul Integrated system for precise and sustainable
management of the agricultural production risks specific for Dobroudja area - ISYS finantat in
cadrul Axei prioritare 3 - Dezvoltare economica si sociala – Dezvoltarea economica si
coeziunea sociala prin identificarea şi consolidarea in comun a avantajelor comparative ale
zonei transfrontaliere din cadrul Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania –
Bulgaria 2007-2013.
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria este unul dintre
Programele Operationale din perioada 2007–2013, derulate in cadrul Obiectivului „Cooperare
Teritoriala Europeana” al politicii de coeziune a Uniunii Europene.
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Scopul acestui program este de a intari cooperarea in zona de granita a celor doua tari
vecine, prin activitati comune ce conduc la interconectarea teritoriilor si la promovarea unei
dezvoltari socio-economice coerente, corelate si durabile a regiunii de granita.
In cadrul acestui program a fost conturata Axa prioritara 3: Dezvoltare economica si
sociala – Dezvoltarea economica si coeziunea sociala prin identificarea şi consolidarea in
comun a avantajelor comparative ale zonei transfrontaliere.
Axa prioritara 3 promoveaza cooperarea in numeroase domenii cheie pentru stimularea
competitivitatii economice a zonei transfrontaliere in ansamblu. Este vorba de interventii si
activitati de consolidare a conexiunilor si cooperarii dintre diferite organizatii care pot avea
interese comune si care pot deveni promotorii dezvoltarii comune a zonei transfrontaliere.
Printre domeniile majore de interventie pentru atingerea obiectivelor propuse, se numara
si Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in afaceri si promovarea identitatii si a imaginii regionale
prin (intre altele) Promovarea cooperarii intre universitati, centre de cercetare si mediul de
afaceri in domeniul cercetarii – dezvoltarii – inovarii (Operatiunea 4).
Obiectivul general al Proiectului ISYS este reprezentat de asigurarea dezvoltarii
economice durabile pentru regiunea Dobrogea, prin cresterea productivitatii si productiei
agricole, ca urmare a actiunii comune de dezvoltare si implementare a unui sistem integrat
pentru managementul precis si durabil al riscurilor specifice agriculturii din regiunea Dobrogea,
in sensul diminuarii considerabile ale dezavantajelor legate de pozitionarea acestei zone pe
harta (respectiv ariditatea excesiva).
Proiectul isi propune sa rezolve problemele specifice de protectia plantelor pentru zona
Dobrogea, ca urmare a colaborarii transfrontaliere intre Romania si Bulgaria, avand la baza un
sistem integrat de management agricol conceput in asa fel incat sa identifice, sa analizeze si sa
gaseasca solutii pentru a optimiza productia, fara a neglija insa protectia mediului inconjurator.
Sistemul conceput va duce la diminuarea dezavantajelor din agricultura datorate pozitiei
georgrafice ale zonei Dobrogea, contribuind astfel la crearea premiselor pentru o dezvoltare
economica durabila a zonei de granita dintre cele doua state cu interese comune in acest sens.
Obiectivele specifice ale Proiectului ISYS vizeaza:

Obiectivul specific nr. 1: Dezvoltarea comuna a Sistemului de Suport al Deciziei (SSD)
pentru managementul precis si durabil al riscurilor de productie din agricultura, dezvoltat
pe mediu GIS.
Provocarea in implementarea proiectului rezida in identificarea cauzelor geologice,
geografice, climatice si agronomice responsabile pentru riscurile agricole din zona (abiotice si
biotice), in special ariditatea excesiva.
Sistemul de Suport al Deciziei va permite utilizatorilor sa initieze interogari interactive, sa
analizeze datele spatiale, sa editeze informatii si sa prezinte rezultatele tuturor acestor
operatiuni in forma unei harti usor de inteles.

Obiectivul specific nr. 2: Crearea prin eforturi comune a unui sistem de interventie
bazat pe cele mai potrivite mijloace si metode pentru controlul riscurilor de productie
specifice Dobrogei.
Institutele partenere vor dezvolta mijloace si metode apte sa reduca pierderile din
productie datorate cauzelor abiotice (seceta, inghet) si biotice (agenti patogeni si daunatori).
Proiectul ofera posibilitatea integrarii unor mijloace si metode complementare identificate de
institutele de cercetare partenere, impreuna cu alte solutii inovative pentru dezvoltarea
agriculturii in zone semi-aride, intr-un sistem coerent de interventii.

Obiectivul specific nr. 3: Implementarea si punerea la dispozitie a unui Sistem Integrat
pentru Managementul Coerent si Durabil al Riscurilor de Productie Agricola.

4

Locuitorii din zona Constanta-Dobrici cunosc riscurile specifice din agricultura, insa nu
beneficiaza de suficiente surse de informare, in special legate de solutii noi de combatere a
riscurilor.
Prin derularea Proiectului, se vor pune bazele unei retele (AgRiMaNet) pentru
implementare si informare, prin care se va asigura transferul de know-how si rezultate de
cercetare in materia protectiei plantelor obtinute de institutele de cercetare catre publicul larg
(fermieri locali si nu numai). Membrii retelei AgRiMaNet vor lua parte la activitati de training,
incluzand si experimente demonstrative cu noile mijloace si metode. Vot fi infiintate doua
laboratoare locale, alaturi de doua info-centre.
Proiectul are in vedere totodata si exploatarea rationala a resurselor naturale ale zonei,
prin folosirea unor metode de interventie care nu dauneaza mediului inconjurator.
Finantarea Proiectului face obiectul contractului de finantare nr. 27041/01.04.2011
incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, in calitate de autoritate de
management, si Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor, in calitate de
Lead-Partner. [denumit in continuare Contractul]
Conform art. 2 din Contract, acesta produce efecte juridice incepand cu data semnarii de
catre ultima parte contractanta, respectiv 15.04.2011.
Implementarea activitatilor aferente Proiectului a inceput in ziua urmatoare celei in care
contractul produce efecte juridice.
Perioada de implementare a activitatilor aferente Proiectului este de 18 luni.
Partenerii in cadrul Proiectului:
- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor – Partener Lider de
Proiect;
- Dobroudzha Agricultural Institute – General Toshevo – Partener 2;
- Asociatia Producatorilor Privati de Cereale si Plante Oleaginoase – Constanta –
Partener 3;
- Dobroudzha Union of Grain Producers – Partener 4.
Grupurile – tinta:
Publicul- tinta cuprinde:
 fermieri – comunitatea de afaceri locala;
 profesionisti din cadrul administratiei publice locale si descentralizate;
 colegi si profesori in invatamantul preuniversitar - specializarea stiinte agricole;
 publicul general.
3. Serviciile care fac obiectul contractului de achizitie publica
Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin achizitie directa are ca obiect prestarea de catre
ofertantul declarat castigator, de servicii de organizare conferinta in cadrul Proiectului
Integrated system for precise and sustainable management of the agricultural production
risks specific for Dobroudja area - ISYS MIS-ETC Code: 792.
Cod CPV: 79950000-8 – Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de
congrese
Cerinte privind serviciile de organizare conferinta:
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3.1. Generalitati
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre
fiecare ofertant propunerea tehnica.
In acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in considerare numai in masura in care
propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din Caietul de sarcini.
Ofertarea de servicii cu caracteristici tehnice care nu raspund caracteristicilor tehnice
prevazute in Caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.
Participarea la aceasta achizitie directa este deschisa tuturor operatorilor economici
interesati, persoane fizice sau juridice, individual sau in asociere/consortiu, indiferent de forma.
3.2. Obiectul serviciilor de organizare conferinta
Scopul achizitiei: organizarea unei conferinte in cadrul careia vor fi prezentate
rezultatele activitatilor de cercetare desfasurate in cadrul Proiectului, obtinute pana in
aceasta etapa si la care vor participa reprezentantii celor patru parteneri implicati in
implementarea Proiectului, membrii grupurilor tinta, precum si orice alti beneficiari, interesati
in exploatarea rezultatelor obtinute.
Durata evenimentului: 1 zi, in perioada 25.05.2012 - 06.07.2012 [data exacta va fi
stabilita la momentul semnarii contractului de achizitie publica.]
Locatia de desfasurare a conferintei: Eforie Nord, Romania
Numar de participanti: 60 persoane
Descriere servicii:
I. Servicii de transport
Transportul participantilor la conferinta se va asigura astfel:
i) cu microbuz – capacitate de transport persoane 16+1, care se va deplasa in data
aleasa pentru organizarea conferintei la sediul Partenerului-Lider – Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor din Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8,
sector 1, Bucuresti, Romania la locatia unde se va desfasura conferinta si retur.
ii) cu microbuz – capacitate de transport persoane 16+1, care se va deplasa in data
aleasa pentru organizarea conferintei la sediul Partenerului 2 - Dobroudzha Agricultural
Institute, General Toshevo, Bulgaria la locatia unde se va desfasura conferinta si retur.
NOTA 1: Se solicita un mijloc de transport modern, spatios, an de fabricatie recent, cu
instalatie de aer conditionat si sonorizare in perfectă stare de functionare, curat, confortabil.
NOTA 2: Prestatorul se va asigura ca cele doua microbuze sa ajunga la timpul stabilit
prin agenda evenimentului, ce va fi pusa la dispozitia prestatorului de catre beneficiar, cu minim
5 zile lucratoare inaintea desfasurarii evenimentului, impreuna cu lista de persoane pentru
fiecare din cele doua locatii.
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NOTA 3: Prestatorul va intocmi un tabel de prezenta a participantilor (nume, prenume,
semnatura olografa), pe care il va prezenta autoritatii contractante la sfarsitul evenimentului.
NOTA 4: Pretul ofertat va include toate taxele de drum incidente (rovinieta, taxa pod,
precum si orice alte costuri incidente pe teritoriul Bulgariei si al Romaniei), asigurare, carburant
etc., precum si cheltuielile de masa si diurna pentru soferi.
II. Servicii de inchiriere sala desfasurare conferinta
Preastatorul va pune la dispozitia beneficiarului o sala de conferinta x 1 zi, in incinta unui
hotel de 3 stele, pozitionat central sau usor accesibil, in locatia stabilita pentru desfasurarea
conferintei.
Sala de conferinta va respecta urmatoarele cerinte:

sa fie suficient de spatioasa pentru a gazdui, in conditii bune, numarul maxim de
participanti, cu posibilitati variate de aranjare, dotata cu mobilier modular, amplasat in
functie de necesitatile beneficiarului si prezidiu;

sa fie prevazuta cu instalatie de aer conditionat;

sa fie izolata fonic si separata prin pereti despartitori de alte incaperi ale unitatii de
cazare, astfel incat participantii la conferinta sa nu fie deranjati de activitati desfasurate
in apropierea salii de conferinta.

Dotari obligatorii ale salii:
- conexiune wireless la internet, ce va fi asigurata gratuit pe parcursul desfasurarii
conferintei;
- videoproiector cu posibilitate de conectare VGA si HDMI la calculator (laptop), masa
pentru videoproiector, ecran pentru videoproiector, telecomanda pentru videoproiector, indicator
laser;
- flipchart pe stativ si consumabile aferente, hartie A4 alba (5 coli per participant), 1 set
markere de diferite culori;
- acces prize, prelungitoare (minim 2)
NOTA 1: Prestatorul va asigura prezenta la locul desfasurarii conferintei si pe toata
durata acestuia a unui coordonator care va acorda asistenta pariticpantilor si va remedia
eventualele probleme tehnice aparute.
III. Servicii de catering – pauza de cafea
Prestatorul va asigura servicii de catering pentru participantii la conferinta.
Va fi inclusa o pauza de cafea/eveniment, cand se vor servi:
 Cafea;
 Ceai;
 Sucuri naturale de fructe;
 Apa minerala si apa plata;
 Produse de patiserie dulci si sarate.
NOTA 1: In oferta tehnica, se vor include doua exemple de variante de meniu pentru
pauza de cafea, conform cerintelor mentionate in prezentul caiet de sarcini.
NOTA 2: Prestatorul va intocmi un tabel de prezenta a participantilor la pauza de cafea
(nume, prenume, semnatura olografa), pe care il va prezenta autoritatii contractante la sfarsitul
evenimentului.
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NOTA 3: Pauza de cafea va fi organizata in incinta hotelului unde se desfasoara
conferinta.
IV. Servicii servire masa
Prestatorul va asigura participantilor la eveniment masa de pranz in ziua stabilita pentru
organizarea conferintei.
Pranzul va fi servit in aceeasi locatie unde se va organiza conferinta si va fi servit si
pregatit in cadrul bucatariei aferente locatiei.
Meniul va contine:
- aperitive – minim trei feluri;
- minim doua feluri de mancare calda;
- salate de legume proaspete de sezon;
- desert;
- cafea, ceai;
- sucuri naturale de fructe;
- apa minerala si apa plata;
NOTA 1: In oferta tehnica, se vor include doua variante de meniu pentru masa de pranz,
conform cerintelor mentionate in prezentul caiet de sarcini.
NOTA 2: Prestatorul va intocmi un tabel de prezenta a participantilor la masa de pranz
servita (nume, prenume, semnatura olografa), pe care il va prezenta autoritatii contractante la
sfarsitul evenimentului.
Alte cerinte pe care operatorul economic trebuie sa le indeplineasca:









Prestatorul va asigura un spatiu de receptie adecvat pentru primirea si inregistrarea
participantilor la conferinta;
Prestatorul va distribui materialele informative participantilor la conferinta;
Pe masa de prezidiu, vor fi amplasate etichete de identificare pentru vorbitori, apa plata
si pahare;
Prestatorul va asigura prezenta pe toata perioada de derulare a evenimentului a unui
coordonator de eveniment, care se va ocupa de buna desfasurare a serviciilor incluse in
oferta (inclusiv inmanarea microfonului mobil celor care doresc sa adreseze intrebari
etc.) si va remedia orice problema ivita. Cheltuielile legate de masa/alte cheltuieli
acestuia vor fi incluse in pretul ofertat.
Prestatorul va realiza, cu mijloace tehnice proprii, fotografii decalitate superioara in
timpul conferintei (minim 100 de fotografii) - specificatii tehnice: minim 3000 x 2500
pixeli. Acesta se va asigura ca va surprinde diferite momente pe intreaga durata de
desfasurare a conferintei, precum si la primirea invitatilor in spatiul de receptie.
Fotografiile vor cuprinde atat materialele informative, cat si cadre cu persoanele
participante. Fotografiile vor fi predate beneficiarului pe suport electronic (CD/DVD) in
patru exemplare, in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea conferintei.
Prestatorul va furniza tot personalul necesar auxiliar pentru indeplinirea corespunzatoare
a obligatiilor ce ii revin. Costurile personalului sunt considerate incluse in pretul ofertat.
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Ofertantul se va ocupa de intocmirea si completarea listelor de participanti pentru fiecare
tip de serviciu in parte, inclus in serviciile de organizare conferinte, continand nume,
prenume si semnatura in original.

3.3. Modalitatea de alcatuire a propunerii financiare
Oferta financiara trebuie sa se incadreze in limita bugetului alocat pentru aceasta
actiune.
Pretul total al ofertei (in functie de care se va stabili castigatorul) va fi exprimat in RON
(fara TVA) si va cuprinde toate cheltuielile.
Oferta financiara va cuprinde pret total si subtotaluri pe capitole de servicii (transport,
cazare, catering, servire masa), conform centralizatorului de preturi.
Subtotalurile pe capitole de servicii vor fi exprimate in Lei, cu si fara TVA. Pretul total va
fi exprimat in Lei si Euro, cu si fara TVA.
Conversia in moneda Euro se va face la cursul Inforeuro comunicat pentru luna
depunerii ofertei.
La stabilirea ofertei financiare, operatorul economic va trebui sa respecte prevederile si
baremurile stabilite prin Ordin comun al Ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si Ministrului
finantelor publice nr. 916 din 3 noiembrie 2009 (Ordinul 916/2009) pentru aprobarea categoriilor
de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul axei prioritare "Dezvoltare economica si sociala",
domeniul major de interventie "Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si
promovarea unei imagini si identitati regionale" pentru proiecte finantate in cadrul celui de-al
doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 20072013.
CENTRALIZATOR PRETURI
Servicii pentru organizarea conferintei

Nr. crt.

Descrierea
produsului/
serviciului

Pret
(fara TVA)

TVA

Subtotal

Transport*
Inchiriere sala
1. Conferinta

Catering
Servire masa
Alte servicii**

TOTAL
* Pretul reprezinta toate cheltuielile pentru activitatile prestate si include toate taxele de
drum incidente (rovinieta, taxa pod, precum si orice alte costuri incidente pe teritoriul Bulgariei si
al Romaniei), asigurare, carburant etc., precum si cheltuielile de masa si diurna pentru soferi).
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* Pretul reprezinta toate cheltuielile pentru activitatile prestate care includ cheltuielile cu
transport, masa pentru coordonatorul si personalul auxiliar al prestatorului deplasat la
eveniment, conform caietului de sarcini, fotografii, precum si orice alte servicii, neincluse in
primele categorii, pe care prestatorul le va asigura, conform caietului de sarcini.
3.4. Modalitatea de alcatuire a propunerii tehnice
Ofertantul va detalia serviciile care fac obiectul ofertei, pe fiecare capitol in parte.
Nu se accepta oferte partiale.
Pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificare, ofertantul va depune, o
data cu oferta si copii certificate conform cu originalul, semnate si stampilate de reprezentantul
sau de pe:
- certificatul de inregistrare si/sau certificatul constatator emis de Oficiul Registrului
Comerţului (sau documente echivalente) – emis cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii
ofertei, din care sa rezulte ca ofertantul are in obiectul de activitate servicii din categoria celor
care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.
- declaratie pe propria raspundere ca nu se gaseste in situaţii de conflict de interese
astfel cum sunt prevazute de normele legale in vigoare.
- lista cu principalele servicii de acelasi gen cu cele care fac obiectul prezentului caiet de
sarcini; in cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, aprecierea
indeplinirii cerintei minime obligatorii se va face prin raportare la nivelul intregii asocieri.
3.5. Alte mentiuni
Oferta va fi redactata in limba romana. Oferta va cuprinde datele de identificare ale
ofertantului si va fi semnata, ștampilata si datata de reprezentantul legal.
Durata de valabilitate a ofertei – minim 60 zile.
Oferta si documentele care o insotesc se vor depune la sediul Institutului de CercetareDezvoltare pentru Protectia Plantelor, din Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, sector 1, Bucuresti –
Secretariat sau prin posta.
Documentele vor fi depuse intr-un plic inchis, marcat cu adresa autoritatii contractante si
cu inscriptia “Servicii pentru organizare conferinta” si cu adresa si numele ofertantului.
3.6. Valoarea estimata a contractului si modalitatile de plata a serviciilor prestate
Valoarea estimata a contractului pentru achizitia serviciilor pentru organizare conferinta,
asa cum au fost detaliate in caietul de sarcini, este reprezentata de suma maxima prevazuta in
Detailed Project Budget pentru Lead Partner – Anexa 1 la Contract, linia bugetara VII.3.
Information events – Conference.
Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit ofertantului desemnat castigator
conform criteriului de atribuire selectat este 4.000 Euro, fara TVA.




Condiţii de plată:
toate platile intre prestator si achizitor se vor efectua in LEI la cursul Inforeuro pentru
luna in care a fost depusa oferta;
pretul ofertat este ferm, pe toata durata contractului de servicii;
plata se va efectua de catre beneficiar dupa realizarea receptiei serviciului solicitat.
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