GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
Direcţia Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne

CAIET DE SARCINI
Servicii bancare pentru Programul RO02 Biodiversitate şi Servicii ale
Ecosistemelor
1. INFORMAŢII DESPRE MECANISMUL FINANCIAR SEE 2009-2014

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană,
Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar
al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.
Prin aplicarea acestui acord, ţara noastră va beneficia de asistenţă financiară
acordată de ţările AELS/SEE pentru promovarea creşterii economice şi asigurarea
unei dezvoltări sustenabile prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului
Economic European (EEA Grants) cu o alocare de 190,75 milioane euro.
În urma negocierilor dintre România şi Statele Donatoare a fost desemnat Ministerul
Mediului şi Schimbărilor Climatice ca Operator de Program pentru următoarele
domenii, în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014:
- Servicii în domeniul biodiversităţii şi ecosistemelor, cu o alocare de
15.000.000 euro (domeniu ce va fi include şi o schemă de granturi pentru
ONG-uri)
- Reducerea Substanţelor Periculoase, cu o alocare de 10.000.000 euro
- Adaptarea la schimbările climatice, cu o alocare de 5.000.000 euro (proiect
predefinit APM Sibiu).
Conform Regulamentului Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, Operatorul de
Program are obligativitatea de a deschide şi menţine un cont bancar purtător de
dobândă separat dedicat fondurilor necesare pentru re-granting. În acest context şi
ţinând cont de etapa de programare în care ne aflăm, este necesară achiziţionarea de
servicii bancare necesare bunei desfăşurări a programului.
Fondurile acordate prin Mecanismele Financiare SEE se alocă conform prevederilor
art. 8.8 din Protocolul 38b al Acordului privind Spaţiul Economic European şi
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conform art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei şi Uniunea Europeană privind
Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 şi se utilizează în baza prevederilor
Regulamentelor de Implementare a Mecanismelor Financiare SEE, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a prevederilor Memorandumului de Înţelegere
pentru implementarea Mecanismului Financiar SEE dintre guvernele Islandei,
Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei şi Guvernul României şi a
prevederilor Memorandumului de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului
Financiar Norvegian dintre Guvernul Norvegiei şi Guvernul României.
Scopul programului
Scopul Mecanismului de Finanţare SEE 2009-2014 este acela de a contribui la
reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Spaţiului Economic European,
precum şi întărirea relaţiilor bilaterale dintre Statele Donatoare şi Statele Beneficiare.
Beneficiarii programului
Statele donatoare acordă asistenţă financiară nerambursabilă Statelor Beneficiare,
dintre care şi România, conform Memorandumului de Înţelegere între Guvernele
Norvegiei, Islandei, Liechtenstein şi Guvernul României pentru punerea în aplicare a
Memorandumului privind Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European
(SEE) 2009-2014 pentru următoarele domenii:
- Protecţia şi gestionarea mediului
- Schimbări climatice
- Societatea civilă
- Dezvoltarea umană şi social
- Protejarea patrimoniului cultural
2. SCOPUL CONTRACTULUI

Obiectivul principal al acestei achiziţii este deschiderea şi menţinerea unor conturi
bancare purtătoare de dobândă separate dedicate fondurilor necesare pentru buna
desfăşurare a Programului.
3. DURATA CONTRACTULUI

Contractul începe de la data semnării acestuia de ambele părţi şi se finalizează pe
data de 30.04.2017, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de necesităţi.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă
prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în
considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.
4. DESCRIEREA SERVICIILOR

Asigurarea de servicii bancare pentru gestionarea financiară a fondurilor utilizate în
cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014 alocate RO 02 – Biodiversitate şi
Servicii ale Ecosistemelor.
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Prin servicii bancare se înțelege: deschidere de conturi curente în lei și euro,
efectuarea de încasări şi plăţi în/din conturile titularului de cont aflate la dispoziţia
acestuia, efectuarea de operaţiuni de schimb valutar, plăți intra și interbancare,
operațiuni în numerar prin casierie, constituirea de depozite overnight și pentru o
săptămână, bonificarea cu dobândă a conturilor deschise şi a depozitelor, etc.
4.1. ACTIVITATEA DE CONSULTANŢĂ

Având în vedere prevederile OUG nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a
fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar SEE 2009-2014,
pentru derularea operaţiunilor financiare aferente programului RO 02 –
Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor, MMSC are obligația de a utiliza
conturi la bănci comerciale, după cum urmează:
1. un cont în euro, purtător de dobândă, la o bancă comercială pentru
derularea operațiunilor financiare aferente programului (pentru grant) și
echivalentul acestuia în lei pentru schimbul valutar și operațiunile de transfer
în conturile de trezorerie.
2. un cont în euro, purtător de dobândă, la o bancă comercială pentru
costurile de management ale programului și echivalentul acestuia în lei
pentru schimbul valutar și operațiunile de transfer în conturile de trezorerie.
Ca urmare a celor expuse mai sus totalul conturilor necesare pentru
derularea fondurilor acordate prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 este de
2 conturi în euro și 2 conturi în lei (echivalentul celor în euro) la o bancă
comercială.
În vederea păstrării unei evidențe clare, în funcţie de necesităţi, la solicitarea
autorității contractante se vor deschide și alte conturi pentru evidențierea unor
tipuri de cheltuieli: costuri de pregătire de program, fondul pentru relații bilaterale la
nivel de program, rezerva de schimb valutar și acțiuni complementare. Aceste
conturi deschise la cerere vor avea același regim ca și conturile curente.
Efectuarea transferurilor şi a plăţilor.
Grantul aferent programului RO02 Biodiversitate şi Servicii ale Ecosistemelor va fi
virat de către ACP în tranșe anuale, conform previziunilor de plată, din conturi
deschise la BNR, în contul în euro aferent grantului ce urmează a fi deschis la banca
comercială.
Estimare: maxim trei tranșe/an, de regulă.
În urma conversiei în lei sumele vor fi virate de către MMSC în conturile deschise de
MMSC la Trezoreria Statului, în vederea efectuării plății către promotorii de proiecte.
Excepție: sumele destinate apelurilor de proiecte pentru fondul pentru relații
bilaterale la nivel de program (352.941 euro, estimat a fi utilizat în perioada 2014 2017).
Operațiuni în numerar: se va ridica/depune numerar în euro/lei pentru plăți de
valori mici ( de ex. diurne), de regulă.
Estimarea totalului sumelor pentru fiecare an este următoarea (rulajul anual estimat la
mometul inițierii procedurii):
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an 2014 -9.652.719 euro
an 2015 - 3.787.372 euro
an 2016 - 1.441.271 euro
an 2017- 118.641 euro
Banca comerciala selectată va notifica Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
în legătură cu orice tranzacţie de alimentare/debitare a conturilor menţionate mai sus,
din alte surse decât cele precizate, precum şi în legătură cu orice posibilă neregulă
constatată la ordonanţarea plăţilor (ex. suspiciuni cu privire la specimenele de
semnături, informații incomplete/incorecte pe ordinul de plată etc.).
Constituirea de depozite purtătoare de dobânzi din disponibilităţile aflate în
cont
Titularul de cont, MMSC în calitatea sa de Operator de program, poate solicita
băncii ca din disponibilităţile aflate în conturile în valută şi în lei să constituie
depozite la termen purtătoare de dobânzi, în sumele și la termenele convenite cu
titularul de cont.
În mod excepţional, şi numai la solicitarea titularului, depozitele scadenţate înainte de
maturitate vor primi dobândă de depozit pe perioada scursă din momentul constituirii
depozitului până la scadențare prematură.
2.2.4 Informaţii pe care banca le va furniza pentru fiecare extras de cont.


Numărul contului bancar şi moneda (valuta);



Data operaţiunii bancare (conform documentelor băncii);



Suma intrată/plătită (transferată);



Soldul contului în urma efectuării operaţiunii;


În cazul plăţilor, denumirea și numărul contului bancar al beneficiarului către
care s-a efectuat plata;

Documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea bancară: numărul
ordinului de plată, numărul facturii în baza căreia se face plată, după caz;


Tipul operaţiunii bancare: transfer intern, plată, rambursări sau avansuri

Informaţii pe care banca le va furniza la încheierea fiecărei luni calendaristice.
Informaţii furnizate în termen de 5 zile de la sfârşitul fiecărei luni calendaristice:
- soldul contului la sfârşitul lunii;
B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București Tel: 004 021 408 9622, Fax: 004 021 408 9622

www.mmediu.ro

- toate tranzacţiile efectuate în decursul lunii, incluzând numele beneficiarului
plăţilor, suma transferată, data operaţiunii, numărul ordinului de plată;
- cuantificarea separată a dobânzilor acumulate în cont în decursul lunii.
Informații pe care banca le va furniza la solicitarea Titularului de conturi
Banca va pune la dispoziţia Titularului de Conturi informaţii suplimentare de tipul
confirmări de solduri pentru conturile în lei și euro, confirmări de
închidere/deschidere de conturi, situații privind tranzacțiile efectuate într-o anumită
perioadă de timp (lunar, trimestrial, anual) etc., fără costuri suplimentare
(comisioane/speze).
Banca va pune la dispoziția Titularului de conturi o situație a dobânzilor (dobânzile
lunare și suma lor) pentru anul precedent, pentru fiecare cont în parte, până la finalul
primei luni din anul următor, fără costuri suplimentare (comisioane/speze).
Cerinţe privind extinderea serviciilor bancare
La solicitarea MMSC, rezultată din necesități obiective, banca va putea extinde
serviciile bancare (închideri/deschideri de noi conturi, de ex.) în condițiile prezentului
caiet de sarcini.
În cazul în care Trezoreria Statului va deveni operaţională pentru tranzacţii în euro,
contractul încetează de plin drept, fără plata vreunor compensaţii de către Titularul de
Cont. În această situaţie Titularul de Cont va notifica Banca în termen de 5 zile de la
deschiderea conturilor din Trezoreria Statului sau de la o altă instituţie financiară care
va fi desemnată, conform prevederilor legale în vigoare, să efectueze transferul
sumelor din conturile Titularului de Cont din Bancă în conturile indicate de Titularul
de Cont.
Comisioane, speze aplicate de Bancă, depozite la termen purtătoare de dobânzi,
dobânzi de cont curent şi schimb valutar
Dobânzi pentru depozite la termen şi cont curent
Nivelul dobânzii bonificate la depozitele constituite la termen și la contul curent în
Lei și Euro poate fi actualizat anual, în sensul îmbunătățirii lor, dacă semnatarii
contractului sunt de acord.
Cerinţe privind cursul de schimb valutar
Transmiterea cursului valutar și a soldurilor se va realiza la solicitarea telefonică a
clientului.
Banca va pune la dispoziţie MMSC și un serviciu de tip internet banking sau
echivalent. Titularul de cont va anunța valoarea schimbului valutar cel tarziu până la
ora 11:00 în ziua în care se face schimbul, de regulă.
Menţionăm faptul că valoarea maximă supusă schimbului valutar dintr-un cont
bancar poate fi soldul existent la acel moment.
Pentru calculul dobânzii de cont curent lei/euro, Banca va utiliza ratele dobânzii
bonificate la RMO publicată pe website-ul Băncii Naționale a României în ultima zi
lucrătoare a lunii calendaristice anterioare celei pentru care se calculează dobânda de
cont curent, rate folosite pentru întreaga lună calendaristică pentru care se calculează
dobânda de cont curent lei/euro.
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Pentru calculul dobânzii la depozitele constituite la termen lei/euro Banca va utiliza
ratele dobânzii bonificate la RMO publicată pe website-ul Băncii Naționale a
României în ziua în care depozitele la termen au fost constituite, rate folosite pentru
întreaga perioadă a constituirii acestora.
Banca comercială selectată va asigura gratuit, la cerea în scris a Titularului de cont,
transferul sumelor aflate în conturi precum şi a activelor rămase la expirarea
contractului sau la încetarea sa, către instituţia financiară desemnată de Titularul de
cont.
Dobânzile se calculează şi virează în conturi, în penultima zi calendaristică a lunii, cu
data de valută a ultimei zile calendaristice a lunii sau la scadenţa depozitului, după
caz, având ca bază de calcul anul de 360 de zile.
Comisioanele, spezele bancare şi alte costuri bancare aplicabile de Bancă
Titularului de conturi sunt zero. Orice ofertă care nu respectă această cerinţă
minimă va fi respinsă.
Cerinţe de audit al conturilor
Toate conturile şi documentele de evidenţă ale băncii comerciale, cu privire la
gestionarea mecanismelor financiare SEE 2009-2014, se supun controlului
autorităţilor române abilitate potrivit reglementărilor în vigoare.
MODUL DE EVALUARE A OFERTELOR
1. Factori financiari
a) Nivelul ratei de dobandă acordate pentru depozitele în EURO

20

b) Nivelul ratei de dobandă acordate pentru depozitele în LEI

10

c) Nivelul ratei de dobandă acordate pentru conturile curente în EURO
şi LEI

30

d) Nivelul marjei ratei de schimb valutar pentru vânzare /cumpărare, în

30

raport cu cursul BNR leu/euro publicat în ziua tranzacției
1. Pentru factorul de evaluare Nivelul ratei de dobandă acordat pentru depozitele
în EURO, punctajul maxim este de 20 puncte şi se acordă prin însumarea
punctajelor acordate următorilor subfactori:
a) Nivelul ratei de dobândă acordat pentru depozite la 1 saptămână - max. 8
puncte
b) Nivelul ratei de dobândă acordat depozitelor păstrate overnigh - max. 12
puncte.
Notă:
Prin nivelul ratei de dobândă acordat pentru depozite la termen în EURO se
înţelege marja oferită de bancă (exprimată procentual) plus rata de dobândă
corespunzător perioadei respective, oferită de Banca Naţională a României pentru
a bonifica sumele constituite ca rezervă minimă obligatorie în EURO.
Unde:
Marja Băncii oferită - M (%)
Rezervă minimă obligatorie - RMO(%)
Dobândă acordată pentru depozite la termen – M (%)+RMO(%)
Punctajul acordat pentru fiecare subfactor de evaluare se va determina astfel:
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Pentru cel mai mare nivel al ratei de dobândă pentru fiecare tip de depozit,
se acordă punctajul maxim aferent fiecărui subfactor;
- Pentru alt nivel al ratei de dobândă decât cel mai mare punctajul se
calculează astfel:
Pn = (Nivelul ratei de dobândă n / Nivelul cel mai mare al ratei de
dobândă) x punctaj maxim aferent fiecărui subfactor.
Punctajul total, aferent factorului de evaluare Nivelul ratei de dobândă acordată
pentru depozitele în EURO, rezultă din însumarea punctajelor obţinute pentru
fiecare subfactor de evaluare.
-

2. Pentru factorul de evaluare Nivelul ratei de dobândă acordată pentru
depozitele în LEI punctajul maxim este de 10 puncte şi se acordă prin însumarea
punctajelor acordate următorilor subfactori:
a) Nivelul ratei de dobândă acordat pentru depozite la 1 săptămână - max. 4
puncte
b) Nivelul ratei de dobândă acordat sumelor păstrate overnight - max. 6 puncte.
Punctajul acordat pentru acest factor de evaluare se va determina astfel:
- Pentru cel mai mare nivel al ratei de dobândă pentru fiecare tip de depozit,
se acordă punctajul maxim aferent fiecărui subfactor;
- Pentru alt nivel al ratei de dobânda decât cel mai mare, punctajul se
calculează astfel:
Pn = (Nivelul ratei de dobândă n/Nivelul cel mai mare al ratei de
dobândă) x punctaj maxim aferent fiecărui subfactor.
Punctajul total, aferent factorului de Nivelul ratei de dobândă acordată pentru
depozitele în LEI, rezultă din însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare
subfactor de evaluare.
3. Pentru factorul de evaluare Nivelul ratei de dobândă acordată pentru conturile
curente, punctajul maxim este de 30 puncte şi se acordă prin însumarea
punctajelor acordate următorilor subfactori:
a) Nivelul ratei de dobândă acordat pentru contul curent în Lei - max. 15
puncte
b) Nivelul ratei de dobândă acordat pentru contul curent în Euro - max. 15
puncte
Punctajul acordat pentru acest factor de evaluare se va determina astfel:
-

Pentru cel mai mare nivel al ratei de dobândă pentru contul curent, se
acordă punctajul maxim aferent subfactorului corespondent;
Pentru alt nivel al ratei de dobânda decât cel mai mare, punctajul se
calculează astfel:
Pn = (Nivelul ratei de dobândă n / Nivelul cel mai mare al ratei de
dobândă) x punctaj maxim aferent subfactorului corespondent.

Punctajul total, aferent factorului de Nivelul ratei de dobândă acordată pentru
contul curent, rezultă din însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare subfactor
de evaluare.
4. Pentru factorul de evaluare Nivelul marjei ratei de schimb valutar pentru
vânzare /cumpărare, în raport cu cursul BNR leu/euro, punctajul maxim este de
30 puncte şi se acordă prin însumarea punctajelor acordate următorilor subfactori:

B-dul Libertății nr. 12, Sector 5, București Tel: 004 021 408 9622, Fax: 004 021 408 9622

www.mmediu.ro

a) Nivelul marjei ratei de schimb valutar faţă de curs BNR pentru vânzare
Euro
- max. 20 puncte
b) Nivelul marjei ratei de schimb valutar faţă de curs BNR pentru
cumpărare Euro
- max. 10 puncte
Marja se va exprima prin puncte procentuale.
Punctajul acordat pentru acest factor de evaluare se va determina astfel:
I) Pentru cel mai mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul
BNR publicat în ziua tranzacției pentru vânzare Euro, se acordă punctajul maxim
aferent subfactorului a);
- Pentru alt nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR,
punctajul se calculează astfel:
Pn = (Cel mai mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul
BNR /Nivelul marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR (n) ) x
punctaj maxim aferent subfactorului a)
II) Pentru cel mai mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul
BNR publicat în ziua tranzacției pentru cumpărare Euro, se acordă punctajul
maxim aferent subfactorului b);
- Pentru alt nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR,
punctajul se calculează astfel:
Pn = (Cel mai mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, față de cursul
BNR /nivelul marjei ratei de schimb valutar, față de cursul BNR (n) / x
punctaj maxim aferent subfactorului b)
Punctajul total, aferent factorului de Nivelul marjei ratei de schimb valutar pentru
vânzare /cumpărare, în raport cu cursul BNR leu/euro publicat în ziua tranzacției,
rezultă din însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare subfactor de evaluare.
Punctajul financiar (P financiar) total al ofertantului se obţine prin
însumarea punctajelor obţinute pentru fiecare dintre cei 4 factori de
evaluare.
2. Factori tehnici
Timp de transfer interbancar a tranzacţiilor pe suport hârtie

10

Punctarea ofertei tehnice se va realiza astfel:
Pentru factorul de evaluare Timp de transfer interbancar a tranzacţiilor pe
suport hârtie, punctajul maxim este de 10 puncte şi se acordă prin însumarea
punctajelor acordate următorilor subfactori:
A – pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi (D) = 10 subpuncte (sp)
 transfer interbancar în D+1 zi = 2,5 sp
B – pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi (D)= 10 sp
 transfer interbancar în (D+1) = 5 sp
 transfer interbancar în D+2 zile = 2,5 sp
Propunerile tehnice care vor conține termene de timp de transfer interbancar a
tranzacțiilor pe suport de hârtie mai mari de :
D+1 zi pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D
și
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D+2 zile pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D,
vor fi declarate neconforme
Ofertantul care va efectua transferurile interbancare în cele mai bune condiţii va
primi punctajul tehnic maxim de 10 puncte. Pentru celelalte transferuri, punctajul
se va calcula proporţional, conform formulei.
Pn = A+B / punctajul maxim (A+B) x 10
Exemplu:
Dacă un operator economic X ofertează următoarele:
A – pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi D = 10 p
B – pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi D = 10 p
A+B= 20 p (subpuncte)
Dacă un operator economic Y ofertează următoarele:
A – pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi D = 10 p
B – pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D
 transfer interbancar în D+1 = 5 p
A+B= 15 p (subpuncte)
Dacă un operator economic Z ofertează următoarele:
A – pentru OP în lei/ valută, depuse între orele 08:00 – 14:00 în ziua D
 transfer interbancar în aceeaşi zi D = 10 p
B – pentru OP în lei / valută depuse între orele 14:00 – 16:30 în ziua D
 transfer interbancar în D+2 zile = 2,5 p
A+B= 12,5 p (subpuncte)
Prin urmare, operatorul X ofertează cele mai bune condiţii de transferuri,
iar oferta depusă va primi punctajul tehnic (P tehnic ) de 10 puncte.
Oferta depusă de operatorul Y se va puncta proporţional în funcţie de
oferta X și va primi următorul punctaj tehnic, respectiv: 15/20*10= 7,5 puncte.
Oferta depusă de operatorul Z se va puncta proporţional, tot în funcţie de
oferta X și va primi următorul punctaj tehnic, respectiv: 12,5/20*10= 6,25
puncte.
Punctajul total al fiecărei oferte se obţine prin însumarea punctajului financiar şi a
punctajului tehnic obţinut.
P (total)= P financiar + P tehnic
Comisia de evaluare va stabili clasamentul ofertelor în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute.
Oferta cu punctajul cel mai mare va fi declarată câştigătoare.
În cazul în care în urma aplicării criteriului de atribuire, se constată că ofertele
clasate pe primul loc au punctaje egale, contractul va fi atribuit ofertei cu cel mai
mic nivel al marjei ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR publicat în ziua
tranzacției pentru vânzare Euro.
În cazul în care și nivelul marjei ratei de schimb valutar faţă de cursul BNR
publicat în ziua tranzacției pentru vânzare Euro este egal, autoritatea
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contractantă va solicita reofertarea acestui factor, în vederea departajării
ofertelor, contractul fiind atribuit ofertei cu nivelul cel mai mic al marjei
ratei de schimb valutar, faţă de cursul BNR publicat în ziua tranzacției pentru
vânzare Euro.
Nivelul dobânzii bonificate la depozitele constituite la termen și la contul curent
în Lei și Euro poate fi actualizat anual, în sensul îmbunătățirii lor, dacă semnatarii
contractului sunt de acord.
În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă are dreptul de a solicita
ofertanților noi propuneri financiare.

Notă: pe perioada de derulare a contractului RMO se poate modifica prin
reglementări/acte normative emise de Banca Națională a României

4. LOCUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII

Întâlnirile vor avea loc la sediul autorităţii contractante din Bucureşti, B-dul
Libertaţii, nr.12, Sector 5, Parter, camera P121 B- Compartiment Mecanism Financiar
SEE.
5. CERINŢE PROFESIONALE MINIME

Ofertantul trebuie să facă dovada că a prestat în ultimii 3 ani (calculați prin raportare
termenul limită de depunere a ofertelor) servicii similare a căror valoare cumulată,
fără TVA, să fie cel puțin egală cu 80.000 lei prin intermediul a maxim 2 contracte.
Cerinţă se consideră îndeplinită prin prezentarea a maxim 2 documente/certificate
emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar privat care să
confirme: serviciile prestate, valoarea acestora perioada de prestare și beneficiarii,
indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.
Se vor atașa documente suport (certificate/ documente/ copii după elementele
relevante din contracte/ recomandări datate, semnate si parafate de emitent/
documente constatatoare sau echivalent, etc.) emise sau contrasemnate de beneficiari,
care vor conține obligatoriu date referitoare la beneficiarul contractului, tipul
serviciilor prestate, perioada in care s-a realizat contractul și valoarea contractului
(pentru contractele pe care ofertantul nu le-a prestat în procent de 100% se vor atașa
documente de suport din care sa rezulte procentul îndeplinit de acesta si faptul ca
serviciile prestate de ofertant au fost în domeniul solicitat). Documentele solicitate
vor fi prezentate in copie cu mențiunea „conform cu originalul”, stampilate si
semnate de reprezentantul legal.
In cazul in care operatorul economic prezintă în susținerea experienței similare
recomandări/documentele constatatoare eliberate în temeiul art. 971 din H.G.
925/2006 vor fi emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta beneficiara a
prestărilor de servicii ori de către clientul privat beneficiar al prestărilor de servicii si
vor include informații din care sa rezulte îndeplinirea / prestarea în bune condiții a
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serviciilor pentru care au fost emise recomandările/documentele constatatoare.
Valoarea în lei/euro a serviciilor se va calcula la cursul mediu comunicat de Banca
Centrală
Europeană,
pentru
anul
respectiv
(http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018794) .
6. RECEPŢIA SERVICIILOR

Se va considera a fi recepţionat serviciul, atunci când banca va emite ordinul de
plată sau extrasul de cont, în funcţie de cerinţa Operatorului de Program.
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