
Invitaţie de participare 
 

 

Data: 15.01.2014   

GEF: TF 058040 RO   

Nr. împrumut: LN 4873-RO 

 

Nr. invitaţiei de participare: 19-NCB-2014  

 

1. Guvernul României a primit o finanţare nerambursabilă de la Global Environment 

Facility Trust Fund şi un împrumut de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare 

(BIRD), în diverse valute, pentru finanțarea Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi”. Se intenţionează să se utilizeze o parte din această finanţare nerambursabilă şi din 

acest împrumut pentru plăţile eligibile aferente contractului pentru achiziția lucrărilor de 

proiectare, furnizare şi montaj pentru „Instalația Pilot de Biogaz” şi a lucrărilor de 

execuție pentru „Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd” în localitatea 

Seini, judeţul Maramureş. 
2. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice invită ofertanţii eligibili să depună oferte 

închise pentru construcţia şi finalizarea „Instalației Pilot de Biogaz” şi a „Platformei de 

depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd” în localitatea Seini, judeţul Maramureş 

(„Facilităţile”).  

Licitaţia se va desfăşura într-o singură etapă în conformitate cu procedura de Licitaţie Naţională 

Competitivă (NCB) conform prevederilor din documentul Băncii Mondiale Ghiduri: Proceduri 

de achiziţie în cadrul împrumuturilor BIRD şi Creditelor IDA, (mai 2004), şi este deschisă 

tuturor ofertanţilor eligibili conform definiţiilor din aceste ghiduri.  

3. Ofertanţii eligibili interesaţi pot obţine informaţii suplimentare de la, şi pot consulta 

documentele de licitaţie la sediul  

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice  

Unitatea de Management al Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi 

În atenţia: Dna Naiana MILEA, Director UMP  

Persoane de contact:  

Dna Catalina Criveanu, Specialist Achiziţii Senior 

Dl. Paul POPA, Specialist Tehnic Monitorizare şi Evaluare  

Bdul Libertăţii 12, Sector 5, etaj 2, camerele 304 B şi C  

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 040129 Ţara: România 

Tel: +40 21 408 9565, +40 21 408 9557 

Fax: +40 21 317 04 03 

E-mail: catalina.criveanu@mmediu.ro; paul.popa@mmediu.ro  

4. Documentația de Licitație este emisă în formă printată și în formă electronică. Forma 

printată va prevala. Documentația de Licitație în formă printată va fi disponibilă pentru 

http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
http://www.worldbank.org/html/opr/procure/guidelin.html
mailto:catalina.criveanu@mmediu.ro
mailto:paul.popa@mmediu.ro


consultare de către potențialii ofertanți la sediul Unitații de Management al Proiectului la adresa 

specificată la paragraful 3 de mai sus.  

Setul complet al documentaţiei de licitaţie în formă electronică poate fi achiziţionat de ofertanţii 

interesaţi prin depunerea unei cereri scrise la adresa de mai sus şi prin plata unei taxe 

nerambursabile de 100 RON (o sută RON). Ofertanții pot solicita transmiterea prin poștă a 

documentației de licitație pe suport digital cu condiția suportării de către aceștia a costurilor de 

curierat. Ofertanții interesați pot primi documentația de licitație și pe e-mail. 

Plata taxei se poate face în numerar direct la sediul Unităţii de Management al Proiectului din 

cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice sau prin virament bancar în contul: 

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice – UMP INPC, Cod fiscal – 

16335444 

IBAN: RO13RNCB0081000506040004 deschis la Banca Comercială Română. 

 

5. Prevederile din Instrucţiunile pentru Ofertanţi şi Condiţiile Generale ale Contractului 

reprezintă prevederile documentului Băncii Documentaţia Standard de Licitaţie: Achiziţia 

Lucrărilor de Proiectare, Furnizare şi Montaj, ediţia august 2010. 

6. Ofertele trebuie depuse la biroul susmenţionat cel mai târziu la ora locală 12:00 în 

data de 10 Martie 2014  şi trebuie însoţite de o garanţie de participare la licitație de 43.000 

Euro sau echivalentul într-o valută convertibilă. 

7. Nu este permisă ofertarea electronică. Ofertele întârziate vor fi respinse. Ofertele vor fi 

deschise în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care doresc să participe la ora locală 12:00 

în data de 10 Martie 2014  la sediul  

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice  

Unitatea de Management al Proiectului Controlul Integrat al Poluării cu 

Nutrienţi 

Bdul Libertăţii 12, Sector 5, etaj 2, camerele 304 B şi C 

Localitate: Bucureşti Cod poştal: 040129 Ţara: România 

 


