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ROMANIA 

CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI   

Servicii de consultanţă privind organizarea unor sesiuni de instruire în vederea întăririi 

capacității instituționale a Guvernului Romaniei (Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii) în 

domeniul activităților de control pe Directiva Nitrați 

Acord de împrumut nr. 4873-RO TF Nr.058040-RO 

Proiect nr. P093775 

Nr. referinţă: 34/CQ/2016 

Guvernul României a primit o finanţare de la Banca Mondială pentru realizarea proiectului 

Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți. Obiectivul general al proiectului este acela de a 

ajuta Guvernul României în îndeplinirea cerinţelor Directivei Nitraţi, prin reducerea 

evacuărilor de nutrienți în corpurile de apă, promovarea schimbărilor de conduită la nivelul 

comunelor, consolidarea capacității instituționale şi a celei de reglementare. 

 

O parte dintre fondurile Proiectului vor fi alocate pentru finanţarea serviciilor de consultanţă 

pentru întărirea capacităţii instituţiilor din România, cu responsabilităţi în 

monitorizarea/controlul/inspecţia pentru Directiva 91/676/CEE – Directiva Nitraţi, prin 

elaborarea/actualizarea de proceduri specifice de control, şi pentru organizarea de serii de 

cursuri de instruire (a câte două zile fiecare), în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, cu 

privire la prevederile şi implementarea acestor proceduri. 

Pentru a atinge obiectivul mai sus menţionat, consultantul va fi responsabil pentru 

următoarele sarcini etapizate: 

 

Faza 1 – evaluarea şi actualizarea procedurilor de control şi inspecţie deja existente la 

nivelul instituțiilor ce au atribuții de control în cadrul Directivei Nitraţi (patru luni); 

 

Faza a 2-a – organizarea şi realizarea a 8 sesiuni de cursuri de instruire a câte două zile 

fiecare (câte o sesiune în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României), 

referitoare la prevederile procedurilor de control aprobate 

 

Perioada de implementare este estimată la 8 (opt) luni: 4 (patru) luni pentru realizarea fazei 1 

a serviciilor de consultanţă, 4 (patru) luni pentru furnizarea cursurilor de instruire – această 

perioadă nu include intervalul de timp dintre Faza 1 şi Faza a 2-a, necesar pentru ca 

respectivele instituţii să aprobe procedurile finale prin decizii administrative. 

 

Consultantul trebuie să fie o companie de consultanţă, o instituţie de învăţământ, un institut 

de cercetare şi dezvoltare sau o combinaţie a acestora, cu experienţă dovedită în furnizarea de 

servicii de planificare, consultanţă şi de management de programe/proiecte, în domeniile 

protecţiei mediului, agriculturii şi dezvoltării rurale. Consultanţii vor avea şi experienţă ca 

formatori în domeniile protecţiei mediului, solului, protecţiei apelor şi a bunelor practici 

agricole, cu un plus de experienţă directă în implementarea Directivei Nitraţi a UE.  

 

Consultantul trebuie să demonstreze o experienţă profesională generală relevantă de cel puţin 

10 ani, precum şi o experienţă dovedită în cel puţin alte două tipuri asemănătoare de sarcini 

care să fi presupus actualizarea legislaţiei, elaborarea de proceduri pentru implementarea 



legislaţiei, precum şi în activităţi de instruire cu privire la protecţia mediului/solului şi a 

apelor împotriva poluării cu nutrienţi proveniţi din practicile agricole. 

Se recomandă furnizarea de către Consultant a unei echipe de formatori cu experienţă 

practică demonstrată în domeniile mai sus menţionate. 

 Un lider de echipă cu experienţă în coordonarea proiectelor la nivel naţional/internaţional, 

din domeniul mediului/protecţiei apelor şi managementului nutrienţilor, şi cu experienţă în 

cel puţin 2 proiecte similare, finalizate cu succes, la nivelul UE. 

 Cel puţin un (1) expert internaţional în elaborarea de legislaţie în domeniul protecţiei 

mediului/agriculturii, cu experienţă în cel puţin 3 proiecte similare, finalizate cu succes, la 

nivelul UE; 

 Cel puţin doi (2) experţi în politici legislative din domeniul protecţiei mediului şi al 

agriculturii, cu experienţă de cel puţin 5 ani în lucrul cu Directiva Nitraţi sau cu Directiva 

Cadru Apă în România; unul dintre aceşti 2 experţi trebuie de asemenea să aibă experienţă în 

implementarea şi pregătirea programelor şi fondurilor UE, în particular experienţă în 

pregătirea şi implementarea PNDR. 

 Cel puţin un (1) expert în agricultură şi managementul gunoiului de grajd, care să aibă cel 

puţin 5 ani experienţă în practica managementul gunoiului de grajd, precum şi în ceea ce 

priveşte tehnicile referitoare la utilizarea fertilizatorilor organici; 

 Patru (4) formatori în probleme de mediu, cu cel puţin 10 ani de experienţă în poluarea 

apelor şi a terenurilor, managementul gunoiului de grajd, pratici de gestionare a deşeurilor, 

salubritate, managementul apei uzate, activităţi de inspecţie şi autorizare în domeniile 

protecţiei mediului şi apelor, practici agricole nepoluante; aceşti experţi trebuie să aibă 

experienţă şi în desfăşurarea de programe de instruire. 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor invită consultanţii eligibili să îşi exprime interesul în 

furnizarea de servicii referitoare la Servicii de consultanţă privind organizarea unor sesiuni 

de instruire în vederea întăririi capacității instituționale a Guvernului Romaniei 

(Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

Ministerul Sănătăţii) în domeniul activităților de control pe Directiva Nitrați. 

Expresiile de interes trebuie să furnizeze informaţii care să demonstreze că firma de 

consultanţă se califică pentru realizarea serviciilor mai sus menţionate, respectiv: 

- Informaţii generale: domeniul de activitate şi data înfiinţării companiei, adresă, date 

de contact, numărul şi ţara de înregistrare, prezentarea serviciilor oferite, referinţe – 

25 pct;  

- Informaţii specifice: descrierea proiectelor similare care să dovedească experienţa în 

tipuri similare de servicii, respectiv: experienţă în furnizarea de servicii de planificare, 

consultanţă şi management de programe/proiecte, cu accent în domeniile protecţiei 

mediului, agriculturii şi dezvoltării rurale; experienţă în actualizarea legislaţiei, 

elaborarea de proceduri pentru implementarea legislaţiei şi activităţi de instruire 

referitoare la protecţia mediului/solului şi a apei împotriva poluării cu nutrienţi 

proveniţi din practicile agricole – 40 pct; 

- Informaţii privind disponibilitatea personalului specializat în domeniul ce constituie 

obiectul prezentului anunţ: descrierea echipei propuse pentru asigurarea serviciilor de 

consultanţă, calificarea şi experienţa personalului, ani de experienţă - 35 pct. 

Consultanții se pot asocia pentru a-și completa calificările. “Asocierea” poate lua forma 

unui Joint Venture sau a unei subcontractări. În cazul unei asocieri de tip Joint Venture 

(JV), toți membrii JV vor fi evaluați împreună în scopul întocmirii listei scurte și vor fi 

răspunzători solidar pentru realizarea serviciilor, și vor semna contractul în cazul în care 



acesta este atribuit repectivei asocieri JV. Consultanții interesați vor preciza clar structura 

”asocierii” lor și atribuțiile fiecărui partener și a subcontractantilor în cererea lor. 

Expresii de interes neclare, cum ar fi “în asociere cu” și /sau “în afiliere cu” etc pot să nu 

fie luate în considerare pentru lista scurtă. În principiu, fiecare firmă va depune o singură 

expresie de interes, iar o firmă de consultanță poate decide dacă dorește să participe ca 

subcontractant sau în calitate de consultant individual sau ca partener într-o asociere de 

tip joint venture. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că o firmă va depune doar o singură 

Expresie de Interes (EdI) în același proces de selecție, fie individual, în calitate de 

consultant, fie ca partener într-o asociere joint venture. Nicio firmă nu poate fi 

subcontractant dacă în același timp depune individual o EdI sau ca partener într-o 

asociere de tip joint venture în același process de selecție. O firmă, în cazul în care 

acționează în calitate de subcontractant pentru orice consultant sau JV, poate participa la 

mai multe expresii de interes, dar numai în calitate de subcontractant." 

 

Se atrage atenția Consultanților interesați asupra paragrafului 1.11 din Ghidul Băncii 

Mondiale: Selecția și Angajarea Consultanților de către Împrumutații Băncii Mondiale,  

ediția  Mai 2004 (“Ghidul pentru Consultanți - Consultant Guidelines”), care definește 

politica Băncii Mondiale cu privire la eligibilitate. 

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 23 martie 2016, ora 

locală 10:00, în limba romana sau în limba engleza. Expresiile de interes transmise prin e-

mail sunt acceptate. 

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Padurilor 

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

În atenția: Dnei. Naiana MILEA, Director  

Dnei. Cătălina Criveanu, Specialist achiziții senior 

Dnei. Raluca Mateescu, 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: catalina.criveanu@mmediu.ro, raluca.mateescu@mmediu.ro 
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