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TRANSPORT SI MONTARE
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I.DATE GENERALE

1.1 Denumirea achiziliei:
MARCAJE INFORMATIVE pentru HABlrl\TE 4o7o*
St 92oo iN cADRUL pRotEcrulut LIFEL1INAT/RO /825, CIJ TITLUL ,,MANAGEMINTUt CONSERVATTV At
HABTTATETOR 4O7O'i gt 9260,
ilrr Roscr o1z9 NoRDUT GoRJUtur DDE vEsr, JUDETUL GoRJ"
1.2 Partenerii proiectului:
-Agenfia pentru proteclia Mediului Gorj;
-lnstitutul National de Cercetare-Dezvofltare in Silviculturd "Marin
Dricea" ;
-Administra{ia RoSCI 0129 Nordul Gorjului de Vest prin Camera
de Comerf gi Industrie
Rom6nia-Japonia;

1.3 Surse de finanlare:
-Programul Life+ Natura

gi Biodiversitate, sesiu nea

- Bugetul de stat

2oL!-Zotz;

1.4 Beneficiar:
-Agenfia pentru proteclia Mediului Gorj
1.5 Termen final de realizare:
-30 iunie 2018
II. AMPTASAMENTUT SUPRAFETETOR CE FAC OBIECTUT MONTARII
MARCAJELOR

Suprafata de 10 ha selectati in cadrul proiectului Life+ Nature-11/NAT/RO/1ZS,
apartine din punct de vedere administrativ de Primdria Tismana, judelul
Gorj.
Aceastd suprafald a fost pusd la dispozilia l\genliei pentru protecfia Mediului
Gorj.
Suprafata selectati se afla in zona golului alpin al muntelui oslea din
lanlul Munlilor V6lcan, pe
latura sudici a acestuia.

Suprafetele de refdcut prin plantalii insumeazd 25 ha selectate in cadrul proiectului
Life+ll/NAT/Ro/825, apartin din punct de vedere administrativ de primdria
oragului rismana,
judetul Gorj, 5i se aflS in fondul forestier dle stat administrat
de Directia silvicS Gorj, prin ocolul
silvic Tismana, c6t giin fond forestier gi vegetalie forestierd (cu castan)
din domeniul privat"
Aceaste suprafefe de teren ce urmeazd a fi impddurite sunt dispersate
in zonele: Eroni,
Cioclovina, Dealul Pocruia, pe raza o.S. Tis;mana, o.S. Eparhlal gi alte
suprafefe retrocedate din
zona Tismana (loc. Tismana, pocruia, Gornovila, Topegti, Boro;teni,
Gureni), judelul Gorj.
suprafefele de vegetaf ie cu castan, tratate biologic (60 ha) in cadrul proiectului
Life+11/NAT/Ro/825, sunt situate in aceeagi zoni de lucru descrisd
mai sus, din o.s. Tismana
(U'P' lv Tismana, UP V Tope5ti-Bistricioara, inclusiv o parcelS
din o.S. Runcu) gi din suprafelele
retrocedate din acesta citre os Eparhial (ull l) gi delinitori privali.
Maijos sunt prezentate harfile cu perimetrele pentru reabilitarea habitatelor
de
gi

jneapdn precum gitraseele rutiere dinspre lfArgu
Jiu spre zonele de montare marcaje.
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Zone amplasare bookmarks-uri in perimetrele pentrru
reabilitarea habitatelor de castan sijneapdn
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Situl Natura 2000 Nordul Gorjului de Vest (SiCl)
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eerimetru reabilitare habitat castan

e"rim"tru reabititare habitat jneapdn
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Harta perimetruluiin care a fost plantat jneapdn

Proiect Life 11 NAT/RO/825 - reabilitare habitat 9260 Plduri cu Gastanea
sativa
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ilr.coNDtTil DE CUMA gt MEDTU
Habitatul de ineapSn: zona in care se aflS suprafala selectatd pentru refacere se afla la o
altitudine de 1899 m -1945 m.
Habitatul de castan: zona in care se afl5 suprafala seflectatd pentru refacere se afla la o
altitudine de 400-700 m.
IV. NECESITATEA REALIZARII MARCAJETOR
Aceasti ac{iune de delimitare a habitatelor 4070* gi 9260, este esenliali pentru semnalizarea
existenlei habitatelor in zoni gi protejarea lucrarilor de refacere derulate in cadrul proiectului
LIFE 825 si contribuie la mentinerea starii ecosistemelor
9i a habitatelor naturale vizate, prin
simpla atenlionare a persoanelor care pStrund in interiorul acestor habitate, atrdg6ndu-le atenlia
pentru protejarea puielilor plantali gi c6t de importante sunt cele doud habitate pentru flora gi
fauna sSlbatici prin amplasarea pe marcajele din lemn a unor panouri informative.

Marcarea habitatelor 4070 si 9260 este necesara pentru urmdtoarele considerente:
- protejarea puielilor plantali de jneapan si de castan;
protejarea zonelor cu castani tratati;
mentinerea habitatelor reabilittate conform obligatiilor asumate prin contractul de
finantare LIFE 825;
protectia solului, diminuarea inrtensitSlii proceselor de degradare a terenurilor sub
efectul direct al culturilor forestiere;
asigurarea permanenlei gi stabilitdlii biodiversitdlii;
imbunitd!irea aspectului peisag;istic;
asigurarea coerentei retelei ecologice europene NATURA 2000;
pdstrarea unui mediu curat.

v. sPEctFtcATil TEHNTCE
Acliunea de delimitare gi semnalizare a zonei cu Tufdriguri de Pinus mugo gi
Rhododendron myrtifolium pe suprafala de 10 ha selectati in cadrul proiectului Life+
11/NAT/RO/825 se poate desfSgura pe perioada in care conditiile climatice permit (in general,
pana in octmbrie si incepand cu aprilie) datoriti condiflilor grele de acces in zond. Astfel,
perioada recomandata pentru executia lucrarilor in habitatul 4070 este septembrie-octombrie
20L7, cu revizuire in mai-iunie 2018.

A.

MATERIATUL PENTRU MARCAJE

in cadrul acestui contract Furnizorul va asigura materialul necesar realizdrii marcajelor

de

habitat, din lemn de castan/ stejar/gorun/salcam/ rasinoase, pentru suprafelele selectate.
Marcajele aferente habitatului de jneapan (10 marcaje sub formd de st6lp + 10 marcaje
sub formi de tdblie)trebuie sa fie din lemn de castan sau stejar.

B. EXECUTIE

MARCAJE

Prelucrarea materialului lemnos necesar realizdrii marcajelor de habitate cu respectarea
urmatoarelor cerinte pentru:

COMISIA EUROPEANA
Directia Generala Mediu
Life + Natura 2011

Agenfia Nalionali Pentru Protectia Mediului

Agenfia Pentru Protecfia Mediului GORJ
Tg.Jiu, Str. Unirii nr. 76

E;
t

tril
n

fi+,ir

n4.

I

I
i+r.

Marcajele sub formd de stdlp (Schila 1, Figura 1)
busteni cu diametrul cuprins intre 30 gi 60 cm debitati la lungimi de 2,5 metri;
despicarea pe lungime ra jumdtate, in doud bucdli identice;
debitarea capdtului superior la un unghi de 45 grade pentru a se scurge apa de pe marcaj;
finisarea suprafelelor plane;
tratarea lemnului cu substanle sperciale care sd ii asigure rezisten!5 impotriva putrezirii pe
o perioadd de minim 5 ani.

-

N

Figura

1

Marcajefe sub formi de tiblie (Schifa 2, Figura 2l
- scanduri cu grosimea de 6 cm, lungimea de 1 metru si l5limea minim 30 cm (nu se acceptd
dimensiuni realizate prin imbinarea mai multor sc6nduri);
- laturile lungi ale sc6ndurilor trebuir-' sd pdstreze forma naturald a lemnului din care sunt
realizate;
- finisarea uneia dintre suprafelere plane ce urmeazi sd fie scrisd;
- perforarea in 4 locuri a sc6ndurii de preferinfd spre collurile acesteia la o distan!5
rezonabi16 fali de margini astfel inc6t sd nu se crape sc6ndura atunci
c6nd se va fixa cu
sfoara pe arbori (diametrul gdurilor sd fie egal sau mai mare cu L-2 mm dec6t
diametrul
sforii care trebuie sa fie de minim 10mm).
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Schila 2

C.

Ftgura 2

INSCRIPTIONARE MARCAJE

Pe marcajele sub forma de stalp din lemn se vor aplica pldcule informative
inscriplionate pe placi de tip ;alucobond/dibondforex cu dimensiunile de 1,20 m
lungime gi 30 cm ldlime;

-

D.

autocolantul si folia/stratul protector aplicat trebuie sa aigure protectia
impotriva radialiilor UV gi a intemperiilor;
autocolantele vor conline texte, hirli gi imaglni puse la dispozitie de Beneficiar la
semnarea contractului. Textele vor fi de o culoare iar hdrlile gi imaginile vor fi

color;
Vopseaua folositd la marca.jele sub formi de tiblie trebuie si fie de culoari astfel
incdt sd se observe ugor irr zonele impidurite si scrisul sa fie de minim 30 mm
pentru a putea fi citit de la distanta;
Scrisul se va realiza astfel inc6t si rezulte un text caligrafic gi cite! de la o
distanti
de minim 2O m.

MONTAJ

/

AMPLASARE MARCTUE

Montajul marcajelor se va realiza pe perimetrul suprafe{elor selectate prin

parcurgerea urmdtoarelor etape:
- ldentificarea locurilor de montat impreund cu persoanele desemnate din partea
beneficiarului. Locatiile vor fi obligatoriu validate de Beneficiar;
- transportul marcajelor la lor:urile unde urmeazd afi montate;
- sdparea gropilor cu o addncime de min. 50 cm pentru fixarea marcajelor sub
formd de st6lp;
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prinderea plSculelor informative de marcajele sub formS de st6lp,
astfel inc6t
plScu[ele si nu vibreze pe suportul din lemn;
- prinderea marcajelor sub formd de tdblie cu ajutorul unor sfori, de arbori, la o
inSllime de minim 2 m de la nivelulsolului;
- sforile de fixare trebuie sd fie bine ancorate astfel inc6t marcajele sub formi de
tdblie sd nu se migte pe arborii de care sunt fixate;
- pozilia de montare a tuturor panourilor trebuie sd asignrre o vizibilitate c6t mai
clari a acestora dinspre drumurile, cirdrile sau potecile de mers;
Stalpii si placutele vor fi numerotate pentru identificare cu vopsea pe suportul
din lemn.
VI . CANTITA
Nr. Crt.
Denumire

Marcaje sub formi de st6lp
Marcaje sub formd de tdblie

L.

2.

vil

Unitate Misuri

Cantitate

Buc.

100

Buc.

100

. cERtNTE PRIV|ND GARANTTA

Perioada de garantie este de minim 5 ani cle la data receptiei produselor.
In perioada de garantie Furnizorul garan'teaza impotriva ruperii suportului din lemn
din cauza
putregaiului, precum gi impotriva decolorririi si/sau deformarii colantului
informativ. Dacd se
constatd cd suportul din lemn s-a rupt din cauza putrezirii lui ca urmare
a tratamentului
necorespunzdtor sau colantul s-a decolorat si/sau deformat din

cauza intemperiilor sau a
radialiilor UV, acestea vor fi inlocuite pe cheltuiala ofertantului.
Furnizorul are obligatia prezentarii documentelor de provenienta pentru
lemnul ce va fi utilizat in
executia marcajelor, pentru tratamente aplicate, pentru produsele de tip
alucobond/dibond/forex care sa acopere perioada de garantie solicitata de Beneficiar.
Vll. cERINTE oBLlGAToRll privind sERVlclltE coNEXE FURNtzARI pRoDUsEtoR
Conditiile de la locul de muncd
Cerinte minime privind logistica
ofertantul devenit contractor se va asigura ci dispune de personalul necesar pentru
montarea
marcajelor informative la locatiile stabilite de beneficiar, ca de!ine echipamentele,
inclusiv
mijloacele de transport necesare pentru indeplinirea in integralitate a condifiilor
impuse prin
caietul de sarcini. Toate costurile legate der realizarea contractului vor fi incluse
de citre ofertant
in pretul ofertat.
Niciun echipament nu va fi achizilionat in numele Autorit5lii Contractante
ca parte a acestui
contract sau transferat Autoritd!ii Contractante la sf6rgitul acestui contract.
ofertantul se angajeazd ca pe intreaga duratS a contractului sd respecte in totalitate
condiliile gi
obligatflile referitoare la proteclia mediului gi asigurarea sdnitalii gi
securitilii in munc6, stabilite
prin legislatia nationald gi europeani.
ofertantul se obligd sd respecte legislalia in vigoare ce reglementeazi condiliile
la locul de

munc5.

vilr.

RECEPT|A

Receptia va fi efectuati de citre o comisie numiti de cdtre Beneficiar.
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La inceputul contractului se vor finaliza impreunS cu
Beneficiarul amptasamentele (L00 + 100).
Furnizorul este obligat sd notifice in scris beneficiarului data
finalizarii produselor, receptia
intermediard a acestora urm6nd sd se faci la sediul Furnizorului.

Receplia este consideratS finalizati la dalta amplasdrii in
teren a marcajelor in forma solicitatd de
Beneficiar, in acest sens urm6nd sd fie incheiate procese
verbale de receplie finali, pe una sau
mai multe localii.

se pot efectua decontdri parliale in cadrul contractului numai in baza proceselor
intermediare gi/sau finale pe localii, aprobate de Beneficiar.

Avizat,
Manager Proiect
Elisabeta Juveloiu

verbale

intocmit,
Expert Biodiversitate nr. 1 9i 2
Avram Maria-Consuela

Aak^artn
Expert tehnic nr.1
Voi

Responsabil achizitii publice
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