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GUVERNUL ROMÂNIEI                                                                                                                                                      

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Direcţia Generală Achiziţii Publice şi Administrativ 

 

  

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

CĂTRE OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI 

 

 

       Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu 

sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenţionează să 

achiziţioneze prestări servicii de audit a operaţiunilor financiare pentru implementarea 

proiectului Regularizare pârâu Cașin pe sectorul Târgu Secuiesc - Valea Seaca, județul Covasna. 

 

Obiectul achiziţiei: 

 

 Verificarea tuturor cheltuielilor efectuate de Beneficiar pentru implementarea proiectului, 

astfel încât acestea să fie în conformitate cu condiţiile stipulate în contractul de finanţare; 

 Întocmirea, în 3 (trei) exemplare, în fiecare an de derulare a proiectului, a câte unui Raport 

de audit financiar anual privind constatările factuale si un Raport final de audit financiar, 

odată cu ultima cerere de rambursare , cu privire la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului 

mai-sus menţionat, pentru toate cererile de rambursare transmise de Beneficiar către Organismul 

Intermediar Regiunea 7 Centru Sibiu . 

 Furnizarea unui certificat de audit care să certifice faptul că înregistrările contabile sunt 

corecte, credibile şi justificate prin documente adecvate. 

 

Tipul de servicii:  

 Cod CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară (Rev.2); 

Locul principal de prestare:  

 la sediul Beneficiarului Administraţia Bazinală de Apă Olt, Codul NUTS: RO415 - Vâlcea 

 

http://www.mmediu.ro/


 
B-dul Libertăţii nr. 12, Sector 5, Bucureşti, Tel/Fax: 004 021 408 96 12    www.mmediu.ro 

 
                               

Legislație aplicabilă: aceste servicii se vor achiziţiona prin ,,achiziție directă” în conformitate cu 

prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de servicii. 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Perioada de derulare a contractului: 20 luni, până la data de 30.09.2015 

 

Informaţii privind experţii cheie necesari în proiect: 

 

 Se solicită informații referitoare la personal, organismul tehnic de specialitate de care 

dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către candidat/ofertant. 

 Informații referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de 

conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de 

servicii; 

 Se solicită prezentarea CV-ului 

 Se solicita ca cerință minimă asigurarea personalului de specialitate autorizat potrivit 

legislaţiei în vigoare, de către Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) 

pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar. 

 Se va completa Formularul 9 

 Formularul va fi însoțit CV - ul persoanelor responsabile direct cu îndeplinirea 

contractului (Anexa la  Formularul 9). 

 Se permite, pe lângă prezentarea de contracte de colaborare cu persoane de specialitate 

care nu sunt angajați permanenți ai ofertantului , si prezentarea de angajamente. 

        

Documentele de calificare solicitate: 

1.   Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în dispozițiile art. 180 din O.U.G nr. 

34/2006 cu modificările și completările ulterioare – completare Formularul nr. 2. 

2.   Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificările 

și completările ulterioare – completare Formularul nr. 3. 

3.   Declarație privind calitatea de participant la procedura - prezentare Formular 4 

4.  Certificat de participare cu oferta independenta in baza Ordinului nr. 314/12.10.2010, emis de 

ANRMAP - prezentare Formular 5 

5. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 69
1
 

(evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare 
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– completare Formularul nr. 6, aceasta va fi prezentată şi de către subcontractantul nominalizat in 

ofertă (daca este cazul – Formularul nr. 14) 

ABA OLT Director - Daniel BAVITA,  Director economic – Lenuţa DOBRINESCU, Director 

tehnic DI – ing. Ion BALOI, Director tehnic EL – Emilian NISTOR,  Şef serviciu EL – UCC – 

Dumitru BOBOCU,  Şef serviciu PIUI – Stefan PURECA,  Şef birou Achiziţii – Daniela SIMA; 

 

6.  Certificat unic de înregistrare sau Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului 

Comerțului, ale cărui informaţii să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor, din care să 

rezulte ca are in obiectul de activitate servicii de audit financiar. 

7. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plata a impozitelor si 

taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum si a contribuției pentru asigurările sociale de stat 

(formulare tip eliberate de autoritățile competente din tara in care ofertantul este rezident) 

NOTA : Îndeplinirea obligațiilor de plata a impozitelor si taxelor către stat, inclusiv cele locale, 

constituie condiție de calificare. Din documentele prezentate trebuie sa reiasă că nu există datorii 

scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. 

Sunt considerate ca fiind îndeplinite în măsura în care operatorii economici prezintă înlesniri la 

plată de genul eșalonărilor sau compensărilor , aprobate de către organele competente în domeniu. 

În măsura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situației 

datoriilor la data solicitată, operatorii economici pot depune o declarație pe proprie răspundere 

potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Într-o astfel de situație devin aplicabile prevederile art.9 

alin.(3) din Ordinul nr. 509/2011. 

8. Prezentarea fisei de informații generale cu privire la media cifrei de afaceri în domeniul de 

activitate pe ultimii 3 ani a operatorului economic (2013, 2012, 2011). Cifra de afaceri medie în 

Persoanele cu funcţie de decizie, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii 

de atribuire sunt următoarele:  

 

Din cadrul  MMSC: 

Ministru - Rovana PLUMB, Secretar General - Marius NICA, Secretar General Adjunct – Dragoş 

Ionuţ BĂNESCU, Director - Speranţa Georgeta IONESCU, Director – Loredana 

HRISTODORESCU, Director – Carmen Florentina ŢINTĂ, Şef serviciu – Sebastian TANASE,  

Consilier superior  - Gheorghe TULUC, Consilier superior  - Cristina Elena DUMITRESCU 

ANAR:  Director General -  Vasile PINTILIE , Director General Adjunct  - Ovidiu GABOR, 

Director General Adjunct -  Ioan OPREAN, Director Departament Planuri de Management  - Elena 

TUCHIU, Director Departament Dezvoltare Investiţii  - Cristina PERŞINARU, Director 

Departament economic– financiar -  Florin COJOCARU, Şef Birou juridic – contencios  - Cătălin 

CALUIAN 
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domeniul de activitate se va raporta  pentru suma de 55.000 lei.  Prezentare Formular 7. Pentru 

calculul echivalenţei valorii în alta valuta se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de 

BNR pentru fiecare an in parte. 

9. Informații privind situația financiara a ofertantului-documente financiar contabile pentru ultimii 

trei ani financiari încheiați (2010, 2011, 2012). Bilanțul  contabil vizat si înregistrat de organele 

competente  pentru ultimii trei ani financiari încheiați  (in original, copie legalizata sau copie lizibila 

certificata " conform cu originalul" semnata si stampilata) sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de 

bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar şi contabil precum şi 

orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul îşi poate dovedi capacitatea 

economico-financiară. 

10. Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, calculați pana la data limita de depunere a 

ofertelor, din care să rezulte că a prestat servicii similare, la nivelul a cel puțin unui contract sau 

maxim 3 contracte conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca aceștia din 

urma sunt autorităţi contractante sau clienți privați, confirmate prin prezentarea unor 

certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul privat beneficiar.  

Prezentare Formular 8, declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 3 ani. 

Prestările de servicii menționate în listă se confirmă prin prezentarea unor 

certificate/documente/procese verbale recepție, certificări de bună execuție pentru cele mai 

importante servicii si care vor conține valori, perioada si locul execuției lucrărilor, modul de 

îndeplinire a obligațiilor, emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta respectivă sau de 

către clientul privat beneficiar. 

11. Declarație referitoare la dotările şi echipamentele de care poate dispune operatorul economic 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii, dacă este cazul. Prezentare - 

Formular 10 

 

Forma de prezentare a documentaţiilor solicitate: original sau copie lizibilă, semnată și ștampilată 

de către ofertant, care să conțină mențiunea ”conform cu originalul”. 

In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerințele privind situația personală şi capacitatea 

de exercitare a activității profesionale trebuie îndeplinită de fiecare asociat. 

IMM-urile beneficiază de o reducere de 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, şi de 

garanția de buna execuție. Societățile ofertante care se încadrează in categoria IMM conform Legii 

346/2004 vor prezenta o declarație conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care să rezulte ca 

se încadrează in categoria IMM-urilor. 
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Garanţia de bună execuţie 

Se va constitui în cuantum de 5% din valoarea contractului (fără TVA), în oricare din formele de la 

art. 90 din HG 925/2006, respectiv: 

- prin rețineri succesive din valoarea facturilor emise, caz în care contractantul are obligația 

de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziția autoritarii contractante, la unitatea 

Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială 

care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mică 

de 0,5% din prețul contractului, sau  

- instrument de garantare în favoarea Administraţiei Naţionale Apele Române, prin 

Administraţia Bazinală de Apă Olt emis în condițiile legii de o societate bancară sau de asigurări, 

care se prezintă in original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzuta în documentația de atribuire. 

Garanția trebuie sa fie irevocabila; Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă daca plata garanției 

se va executa necondiționat sau condiționat. 

Modul de restituire a garanției de buna execuție se va realiza in conformitate cu art.92 alin.2 din HG 

925/2006, cu modificările si completările ulterioare. 

       

Ofertantul va completa toate formularele anexate invitației de participare. 

 

        Oferta va conține: 

 Formularul de ofertă, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare. 

 Propunerea tehnică, care va fi elaborată pe baza cerințelor caietului de sarcini 

Modelul de contract de servicii de “audit a operaţiunilor financiare pentru implementarea 

proiectului Regularizare pârâu Cașin pe sectorul Târgu Secuiesc - Valea Seaca, județul Covasna.”, 

însuşit de către ofertant. 

 Formularele aferente invitaţiei de participare  

 

      Cerințele prevăzute în caietul de sarcini sunt cerințe minime obligatorii, ofertele care nu 

îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme. Propunerea tehnică va fi 

elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerințele aferente Caietului de 

sarcini. Oferta trebuie să convingă autoritatea contractantă că în caz de atribuire, ofertantul 

dispune de resurse suficiente precum şi de experiența necesară pentru a asigura serviciile supuse 

achiziției publice. 

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază; 

NU se acceptă oferte întârziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise. 

Valoarea  estimată a contractului este de: 55.508 lei exclusiv TVA, reprezentând 12.533,41 euro la 

cursul de 4,4288 lei pentru perioada  01-30.11.2013 
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Valoare inclusiv TVA: 68.829,92 Lei. 

 

      Modul de prezentare a ofertei 

Documentele se întocmesc într-un singur exemplar și se introduce într-un plic exterior, închis și 

netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea și adresa autorității contractante, 

denumirea obiectului achiziției pentru care s-a depus oferta (Oferta privind achiziționarea prestări 

servicii de audit a operaţiunilor financiare pentru implementarea proiectului Regularizare pârâu 

Cașin pe sectorul Târgu Secuiesc - Valea Seaca, județul Covasna), denumirea și adresa 

ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei întârziate nedeschisă; 

- să fie inscripționată: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 29.01.2014, ora 12:00. 

(Plicului exterior i se va atașa, într-o folie de plastic transparentă, scrisoarea de înaintare 

(model Formular nr. 1). 

 

       Criteriul de atribuire: - prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile. 

 

       Oferta se va depune la Registratura autorității contractante: Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor Climatice, B-dul Libertăţii nr.12, sector 5, București. 

Persoană de contact: Alina PÎRVU 

 Telefon/fax: 021 408 96 12. 

 

Data limită pentru depunerea ofertei: 29.01.2014, ora 10:00. 

Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 29.01.2014, ora 12:00. 

Formularele, caietul de sarcini și modelul de contract, sunt atașate prezentei invitații de 

participare. 
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