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ANUNŢ PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES 

 
 
ROMÂNIA 
CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI – FINANȚARE ADIȚIONALĂ 
Acord de împrumut nr. 85970 - RO  
 
Servicii de consultanță pentru elaborarea expertizei tehnice și a evaluării lucrărilor 
rămase de executat  
 
Nr. Referință: 08/CQ/2022 
 
România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru a sprijini implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi – 
Finanțare Adițională” (Proiectul) și intenționează să aloce o parte din fondurile Proiectului 
pentru finanțarea prezentelor servicii de consultanță.  

Serviciile de consultanță (”Serviciile”) se refera la servicii pentru elaborarea expertizei 
tehnice și a evaluării lucrărilor rămase de executat în cadrul contractelor de lucrări 10-L2, 
L6/NCB/2019 și 14-L2/NCB/2020. Informații detaliate, inclusiv despre perioada derulării 
serviciilor sunt furnizate în Termenii de Referință aferenți acestor servicii publicați pe site-
ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor http://www.mmediu.ro/categorie/achizitii-
publice/105 și pe site-ul proiectului www.inpcp.ro  

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor invită firme de consultanță eligibile sau asocieri de 
Consultanți (numiți generic ”Consultanți”) să transmită Expresii de Interes cu privire la 
furnizarea de Servicii de consultanță pentru elaborarea expertizei tehnice și a evaluării 
lucrărilor rămase de executat în cadrul contractelor de lucrări 10-L2, L6/NCB/2019 și 14-
L2/NCB/2020. 

Consultanții interesați trebuie să furnizeze în expresia de interes informații prin care să 
demonstreze că au calificările necesare și o experiența relevantă să furnizeze serviciile 
solicitate în conformitate cu Termenii de Referință.   

Consultanții se pot asocia pentru a-și completa calificările. “Asocierea” poate lua forma 
unui Joint Venture sau a unei sub-consultanțe. În cazul unei asocieri de tip Joint Venture 
(JV), toți partenerii JV vor fi evaluați împreună în scopul întocmirii listei scurte, vor fi 
răspunzători solidar pentru realizarea serviciilor și vor semna contractul în cazul în care 
acesta este atribuit respectivei asocieri JV. Consultanții interesați vor preciza clar în 
Expresia lor de interes structura ”asocierii” lor și atribuțiile fiecărui partener și a sub-
consultanților. Expresiile de Interes neclare de genul ”în asociere cu” și/sau ”în afiliere 
cu” etc pot să nu fie luate în considerare pentru lista scurtă. Vă rugăm să aveți în vedere 
faptul că în același proces de selecție firma va depune doar o singură Expresie de Interes 
fie individual în calitate de consultant, fie ca partener într-o asociere joint venture. Nicio 
firmă nu poate fi sub-consultant dacă în același timp depune individual o Expresie de 
Interes sau ca partener într-o asociere de tip joint venture, în același proces de selecție. O 
firmă, în cazul în care acționează în calitate de sub-consultant pentru orice consultant sau 
JV, poate participa la mai multe expresii de interes, dar numai în calitate de sub-
consultant. 

Criteriile de selecție pentru întocmirea listei scurte sunt:  

- Calificări generale – 20 puncte 

Consultanții vor oferi informații cu privire la următoarele: domeniul de activitate al firmei/ 
fiecărui partener în JV şi anii de experiență în domeniu, prezentarea serviciilor oferite, 
referinţe de la clienți. 

- Experiență specifică – 50 puncte 

http://www.mmediu.ro/categorie/achizitii-publice/105
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Consultanții vor oferi informații relevante și vor descrie proiectele derulate, cu servicii 
similare cu cele solicitate în Termenii de Referință, prin care să dovedească experiența în 
tipuri similare de servicii, precum: experiență în elaborarea a cel puțin 3 contracte de 
servicii similare tipului, complexității și mărimii contractului care va face obiectul 
serviciilor solicitate. 

Consultanții vor indica 3 contracte derulate în ultimii 5 ani pe care firma/firmele partenere 
în asocierea tip joint venture le-a implementat și le consideră relevante. Subliniați 
experiența națională/regională a firmei/firmelor din asocierea tip joint venture.   

- Capacitatea de a asigura Personal calificat și specializat pentru domeniul serviciilor 
ce fac obiectul prezentului contract - 30 puncte 

Consultanții vor prezenta informații despre personalul specializat pe care firma/firmele 
partenere în asocierea tip joint venture îl poate aloca furnizării serviciilor (numărul de 
angajați proprii sau experți colaboratori, experiența și calificările lor generale și specifice; 
evoluția acestui număr în timp pe parcursul ultimilor 5 ani; Echipa de conducere a 
firmei/firmelor partenere; existența unor litigii de muncă și modul/stadiul de rezolvare al 
acestora).  

Se atrage atenția Consultanților interesați asupra paragrafului 1.9 privind conflictul de 
interese și asupra paragrafelor 1.11, 1.12 și 1.13 privind Eligibilitatea din Ghidul Băncii 
Mondiale: Selecția și Angajarea Consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD și 
Creditelor&Granturilor ADI de către Împrumutații Băncii Mondiale, ediția ianuarie 2011, 
revizuit iulie 2014 (“Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans 
and Grants by World Bank Borrowers”). 

Consultantul va fi selectat utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării 
Consultantului (CQS – Selection Based on Consultants Qualification) în conformitate cu 
prevederile Ghidului Băncii Mondiale ”Selecția și Angajarea Consultanților în cadrul 
împrumuturilor BIRD și Creditelor&Granturilor ADI de către Împrumutații Băncii Mondiale, 
ediția ianuarie 2011, revizuit iulie 2014” (“Guidelines: Selection and Employment of 
Consultants under IBRD Loans and Grants by World Bank Borrowers”) 
http://www.worldbank.org/). 

Consultanţii interesați pot obţine informaţii suplimentare, prin depunerea de solicitări 
scrise, prin e-mail sau la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 
8:30 – 17:00 (luni-joi) şi 8:30 – 14:30 (vineri).  

Expresiile de interes, în limba română, trebuie trimise prin e-mail la adresele de mai jos 
până la data de 11 mai 2022.  

Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor 

Unitatea de Management a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”  

În atenția: Dnei. Naiana MILEA, Director UMP-INPC 

Tel: +40.756.091.082; +40.756.036.082 

E-mail: raluca.mateescu@mmediu.ro; catalina.criveanu@mmediu.ro; 
mihaela.ilina@mmediu.ro  
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