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Servicii de consultanță pentru administrarea contractului și supervizarea execuției lucrărilor pentru 

următoarele obiective de investiții: “Instalație Pilot de Biogaz – Primăria Seini, județul Maramureș” și 

“Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Seini, județul Maramureș” 
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Guvernul României a primit finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienți (CIPN). Obiectivul general al proiectului este acela de a sprijini Guvernul României în 

vederea îndeplinirii cerințelor Directivei UE Nitrați prin reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă, 

promovarea schimbărilor de conduită la nivelul comunelor, consolidarea capacității instituționale şi de 

reglementare. 

O parte din fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanțarea de servicii de consultanţă pentru administrarea 

şi supervizarea execuţiei lucrărilor. 

Scopul serviciilor de Consultanță va consta în administrarea contractului și managementul contractului (în 

măsura delegării autorității de către Angajator Consultantului) și supervizarea execuției lucrărilor și a instalării 

aparaturii pentru construirea următoarelor obiective de investiții: “Instalație Pilot de Biogaz – Primăria Seini, 

județul Maramureș” și “Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în Seini, județul 

Maramureș”.  

Serviciile care vor fi asigurate de Consultant vor acoperi toate cele trei etape ale lucrărilor de construcție: 

– Etapa premergătoare adjudecării contractului de execuţie a lucrărilor de construcţie 

– Etapa lucrărilor de construcție 

– Etapa de realizare a lucrărilor de construcție (administrarea lucrărilor de construcție și instalarea 

aparaturii, aprobarea materialelor, tehnicilor de construcție și programelor de lucru ale 

contractorului, supervizarea directă a realizării lucrărilor și monitorizarea progresului) 

– Etapa de activități ulterioare lucrărilor de construție. 

Se anticipează că durata serviciilor asigurate de Consultant va fi de 25 de luni în conformitate cu perioada 

contractului de lucrări, respectiv: 2 luni înainte de începerea lucrărilor, 10 luni în timpul execuției lucrărilor, 12 

luni în perioada de Garanție pentru remedierea defectelor, și 1 luna după recepția finală a lucrărilor.  

Consultantul va fi plătit din bugetul proiectului  până la data de 30 noiembrie 2015. După această dată, plata 

serviciilor prestate se va face de către beneficiarul investitiilor. 

Serviciile vor fi furnizate de către un Consultant calificat, cu experienţă relevantă în supervizarea de lucrări în 

domeniul construcţiilor civile şi infrastructurii aferente. 

Consultantul trebuie să furnizeze personal adecvat (atât din punct de vedere al experienţei cât şi din punct de 

vedere al volumului de muncă alocat), precum şi echipamentul necesar pentru a implementa eficient toate 

activităţile solicitate la capitolul « Scopul serviciilor » şi pentru a îndeplini în final obiectivele generale şi 

specifice ale contractului. Consultantul va furniza suport Angajatorului în procesul de evaluare a ofertelor pentru 

realizarea lucrărilor de construcţie, prin punerea la dispoziţie a unor experţi în evaluarea ofertelor pentru 

lucrările de construcţie. De asemenea, consultantul va pune la dispoziţia Angajatorului expert/experţi în 

domeniul biogazului. 

Consultantul va asigura servicii de supervizare complete, neîntrerupte, pe perioada de 10 luni a desfășurării 

lucrărilor de construcție, printr-o echipă adecvată de personal de supervizare. În plus, pentru restul perioadei 

serviciilor, Consultantul va asigura personalul adecvat, care să fie prezent periodic pe teren, conform 

prevederilor legislației corespunzătoare. 

Cu condiția îndeplinirii cerințelor minime cu privire la personal, Consultantul este liber să propună structura de 

supervizare pe care o consideră adecvată necesităților proiectului. 

În plus față de echipa menționată de Personal Cheie, Consultantul va estima și asigura personalul auxiliar de 

teren și de birou necesar pentru derularea contractului. 



Supervizorul/supervizorii local/i și dirigintele/ diriginții de șantier trebuie să fie autorizați conform legislației din 

România pentru a îndeplini respectivele atribuții și activități. Consultantul se va asigura că echipa propusă are 

calificările necesare și este capabilă să supervizeze și să inspecteze toate aspectele lucrărilor de construcție. 

Echipa de supervizare a Consultantului trebuie să aibă experientă în utilizarea calculatorului, să cunoască 

programul Primavera/ Microsoft Project sau alt program similar, trebuie să analizeze toate documentele 

transmise de contractori şi să verifice din punct de vedere logic și al corelaționării resurselor programul de lucru 

al constructorului. 

Consultantul trebuie să tină seama de asemenea de prevederile legii 10/1995 – “CALITATEA ÎN 

CONSTRUCŢII” în ceea ce priveşte prezenţa personalului autorizat necesar pentru supervizarea 

lucrărilor de construcţie.  

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice invită firmele de consultanţă eligibile să transmită expresii de 

interes cu privire la furnizarea serviciilor de consultanţă pentru administrarea contractului şi supervizarea 

execuţiei lucrărilor de construcţie la următoarele obiective de investiții: “Instalație Pilot de Biogaz – 

Primăria Seini, județul Maramureș” și “Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în 

Seini, județul Maramureș”. 

Expresiile de interes trebuie să cuprindă informații care să ateste că firma de consultanță este calificată să 

realizeze serviciile menționate anterior, respectiv:  

- informații generale: domeniul de activitate şi data înfiinţării companiei, adresă, contacte, numărul şi ţara 

de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe;  

- informații specifice:  descrierea proiectelor similare care să dovedească experienţa în domeniul 

construcţiilor civile şi a infrastructurii aferente, precum şi în supervizarea de astfel de lucrări ; 

- informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie obiectul 

prezentului anunţ: descrierea echipei propuse pentru asigurarea serviciilor de consultanţă, calificarea şi 

experienţa personalului cheie, numărul de ani de experienţă profesională. 

Firma de consultanţă va fi selectată utilizând procedura de Selecţie pe baza calificării Consultantului (CQS – 

Selection Based on Consultant Qualification) în conformitate cu procedurile stabilite în Ghidul Băncii Mondiale 

pentru Selectarea şi Angajarea Consultanților, mai 2004. (Guidelines: Selection and Employment of Consultants 

by World Bank Borrowers - http://www.worldbank.org/). 

Firmele de consultanţă interesate pot obţine informaţii suplimentare la adresa de mai jos, în intervalul orelor de 

program cuprins între 9
00

– 16
00

 (luni-joi) şi 9
00

– 14
00

 (vineri).   

Expresiile de interes trebuie trimise la adresa de mai jos până la data de 20 ianuarie 2014, ora 16
00

, ora locală. 

Expresiile de interes transmise prin e-mail sunt acceptate. 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

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

În atenția: Dnei. Naiana MILEA, Director  

Dnei. Manuela( UDROIU) CIUTAC, Specialist  achiziţii 

Bd. Libertății nr.12, etaj 2, Sector 5, camera 304 B 

Bucureşti, Cod 040129 România 

Tel: +40-21-408-95-65 

Fax: +40-21-317-04-03 

E-mail: manuela.udroiu@mmediu.ro 
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