
 

 

 

Nr. înregistrare: 86/27.01.2023 

 
CAIET DE SARCINI 

 
Achiziţia serviciilor de realizare fotografii 

 
COD CPV:  79960000-1 

 
 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire şi constituie 
ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică şi financiară de către 
fiecare ofertant.  

Nerespectarea cerințelor minime va conduce la eliminarea ofertei ca fiind neconformă.  
 
DETALII PRIVIND CONTRACTUL 
 

În vederea implementării Proiectului: „Îmbunătățirea stării de conservare a speciilor 
şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița şi ariile 
naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de 
management integrat” - proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, ASOCIAȚIA WWF ROMÂNIA, partener 
în cadrul proiectului, dorește achiziționarea de servicii de realizare fotografii. 
 
Autoritate contractantă: ASOCIAȚIA WWF ROMÂNIA, Municipiul București, b-dul Tudor 
Vladimirescu nr. 29, cod poștal 050881, România 
 
Procedura de achiziție: achiziție directă, derulată conform art.7 alin.5 si alin. 7, lit. a) din 
Legea 98/2016 
 
 
Obiectul contractului 
 

Prezentul contract are ca obiect achiziționare serviciilor de realizare a unor fotografii 
necesare în cadrul activității A.10.1 – Activități de comunicare, informare și consiliere 
comunități locale/factori interesați din arealul Parcului Național Cheile Nerei Beușnița și al 
siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei – Beușnița și ROSPA0020 Cheile Nerei – 
Beușnița, inclusiv rezervațiile naturale care se suprapun.  
 
Cerințe minime obligatorii: 
 

La solicitarea Autorității contractante, Prestatorul asigură disponibilitatea pentru servicii 
foto în Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița și siturile Natura 2000 mentionate mai sus. 

Prestatorul se va asigura că deține cunoștințele, abilitățile, experiența și echipamentul 
tehnic necesar pentru realizarea serviciilor fotografice, la calitatea cerută prin prezentul caiet 
de sarcini și corespunzător utilizării lor. Răspunderea pentru asigurarea calității livrabilelor 
aparține Prestatorului. 
 

Prestatorul trebuie sa atașeze ofertei următoarele: 
 



 

 

➢ Curriculum Vitae, din care să rezulte că există o calificare pentru derularea activității 
de fotografiere și portofoliu de fotografii similare celor cerute în cadrul contractului, din 
care să reiasă experiența sa; 

➢ Lista echipamentelor foto de care se dispune; 
➢ CUI; 
➢ Certificat constatator de la ONRC (REGISTRUL COMERȚULUI) - din care să reiasă 

obiectul activității care are legătură cu obiectul contractului. 
➢ Declaratia privind conflictul de interese - anexa 1 la prezentul caiet de sarcini 

 
 
 Cerințe pentru realizarea fotografiilor: 
 

o Fotograful va realiza un set de fotografii astfel încât, după editare și selecție, să asigure 
livrarea a cel puțin 300 fotografii editate și 400 de fotografii needitate, raw;  

o Alegerea pozelor care vor fi editate va fi făcută de comun acord împreună cu un 
reprezentant al autorității contractante; 

o Fotografiile trebuie să fie încadrate corect, să aibă claritate, luminozitate și balans în 
ceea ce privește contrastul.  

o Pentru realizarea fotografiilor se pot folosi atât aparate foto profesionale, cât și capcane 
foto, acolo unde se pretează utilizarea acestora. 

o În cazul in care livrabilele nu corespund cerințelor de calitate necesare, autoritatea 
contractantă își rezervă dreptul de a refuza recepția, urmând ca Beneficiarul să 
modifice/ înlocuiască materialele refuzate. 

o Fotografiile vor surprinde, pe cât posibil, toate cele 4 anotimpuri, mai ales în ceea ce 
privește elementele de peisaj descrise în lista de mai jos. 

o Metadata fotografiilor trebuie să conțină informație GPS sau locul fotografierii 
(localitatea sau toponimul zonei), daca nu sunt disponibile informații GPS,  denumirea 
științifică a speciei (unde este cazul) sau toponimul zonei în cazul peisajelor sau a 
activităților tradiționale.  

o Pozele editate trebuie livrate la o rezoluție de minim: 
- 2500x3000p pentru pozele făcute cu aparatele foto profesionale 
- 3264x2216p pentru pozele făcute cu capcanele foto 

 
Setul de fotografii livrat beneficiarului va conține următoarele subiecte: 
 
1. Specii de mamifere  
- Rhinolophus ferrumequinum sau alte specii de chiroptere 
- Felis silvestris* 
- Glis glis* 
- Muscardinus avellanarius* 
- Neomys sp.* 
- 3 specii mamifere mari* 
 
2. Specii de păsări  
- Cinclus cinclus 
- Falco peregrinus 
- Clanga pomarina 
- Circaetus gallicus 
- Pernis apivorus 
- Strix uralensis 
- Perdix perdix (opțional) 
- Crex crex (opțional) 
- Alcedo atthis 
- Dryocopus martius 



 

 

- Picus viridis 
- Picus canus 
- Dendrocopos major 
- Dendrocopos minor 
- Dendrocopos syriacus 
- Dendrocopos medius 
- Dendrocopos leucotos 
- Jynx torquilla 
- Ptyonoprogne rupestris 
 
3. Specii de reptile și amfibieni  
- Vipera ammodytes 
- Coronella austriaca* 
- Elaphe longissima* 
- Anguis fragilis 
- Rana dalmatina / temporaria 
- Salamandra salamandra 
- Triturus cristatus* 
 
4. Specii de pești  
- Cobitis elongata 
- Rhodeus sericeus amarus 
 
5. Specii de nevertebrate  
- Unio crassus 
- Holandriana holandrii 
- Austropotamobius torrentium 
- Cordulegaster heros  
- Rosalia alpina 
- Saga pedo* 
- Pholidoptera transylvanica* 
- Euscorpius carpathicus 
- Lepidoptere de zi 
 
6. Specii de plante 
- Himantoglossum jankae 
- Ophrys sp. sau oricare alte specii de orhidee 
- Ruscus aculeatus* 
- Ruscus hypoglossum* 
- Taxus baccata* 
- Daphne mezereum  
- Iris variegata* 
- Șibliac  
- Fritillaria orientalis  
- Lilium martagon 
 
7. Habitate și peisaje caracteristice surprinse în fiecare din cele 4 anotimpuri   
- Cheile Nerei și Valea Nerei (în afara sectorului de chei) – în diverse puncte (musai 
Poiana Meliugului peisaj) 
- Lacul Dracului 
- Valea Bei (diverse puncte) 
- Valea Beușnița (diverse puncte) 
- Valea Șușara (diverse puncte) 
- Valea Boiștei* 



 

 

- Valea Minișului* 
- Valea Mare Ilidia* 
- Ochiu Bei 
- Cascada Beușnița ; Cascada Văioagă ; Cascada Bigăr ; Cascada Kîrșa ; Cascada 
Moceriș ; Cascada Șușara ; Cascada de pe Valea Mare Ilidia (individual și colaj) 
- Făgete seculare 
- Peștera Plopa (exterior și interior) 
- Avenul Mare de la Păuleasca-dacă este posibil interior* 
- Cetatea Socolari 
- Stăncilova – activități tradiționale de agricultură și creștere a animalelor;  orice altă 
specie, peisaj sau activitate tradițională specifică surprinsă și pentru care poate fi realizată ca 
fotografie expresivă, inedită  
- Mori de apa  
- Activități tradiționale specifice de oierit - măsuratul oilor – dacă se mai practică, muls, 
prelucrat brânză, tunsul oilor, etc.;  
-           Interiorul unei galerii de mină – ca și activitate specifică zonei în trecut;  
-           Atelier de potcovarie/fierarie, daca exista  
- Cosit manual și strânsul fânului 
- Cules de fructe, cereale sau alte produse agricole, în mod tradițional, nemecanizat  
- Fabricarea rachiei 
- Constructie de tuf calcaros  
 
Notă: 
 
*în cazul în care subiectul nu pot fi fotografiat, din varii motive, se va stabili, de comun acord 
cu autoritatea contractantă, cu ce va fi înlocuit subiectul.  
Numărul pozelor trebuie să fie distribuit, în mod echilibrat, între subiecte, atingând, pe cât 
posibil, fiecare din subiectele de mai sus. 
 
 
Materialele vor fi livrate in 3 etape, conform graficului de mai jos: 
 
ETAPA Termen livrare 

Etapa 1  In termen de 1 luna de la 
semnarea contractului 

Etapa 2  30 iunie 2023 

Etapa 3  30 noiembrie 2023 

 
 

Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de 
proprietate intelectuală și/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării 
serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, vor fi proprietatea Persoanei juridice 
achizitoare, care le poate utiliza, transfera sau publica după cum considera necesar, fără niciun 
fel de limitare geografică sau de alta natura. 
 

Toate materialele/produse menționate mai sus vor respecta regulile de identitate 
vizuală POIM 2014 – 2020 și prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele 
Structurale 2014 – 2020, actualizat 2018 prin Ordinul de Ministru nr. 1925/29.01.2018. 
 
 
 
 



 

 

Durata contractului 
 

Contractul intră în vigoare  din momentul semnării acestuia și durează până la data de 
31 decembrie 2023, cu posibilitate de prelungire 
 
Valoarea contractului 

Valoarea estimată a contractului este de 16,897.51 lei, fără TVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 Termen de plată 
     

Plata serviciilor prestate se va realiza în baza facturilor fiscale emise de către prestator, 
în termen de 30 de zile de la recepționarea acestora. Fiecare factură fiscală va fi însoțită, în 
mod obligatoriu, de procesul-verbal de recepție a serviciilor prestate în perioada de facturare. 
 
 
 
Întocmit: Cristina Curelea  
 
 
 
 
 
Aprobat: Carmen Pădurean 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cpadurean
WWF Romania



 

 

 
 
 
Anexa 1 
 
 
 
 
 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

 

Declaratie pe propria răspundere   
privind neîncadrarea în dispoziţiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016  art. 21 din 

HG 395/2016 (evitarea conflictului de interese) 

 

 

 

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului 

economic-persoana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de 

......................... [se menţionează procedura] pentru achizitia de 

........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, 
seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de 
................................................ [se inserează numele autorităţii contractante], declar pe proprie 

răspundere că nu am drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere 

sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin 

pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea 

prevazute la art. art. 21 din HG 395/2016 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul 

autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire. 

 Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil 
de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
            

 

   Operator economic, 

                                            ……………. 
                                                                             

                    (semnatura autorizată) 
 


