
 
ANUNŢ PENTRU SOLICITAREA DE EXPRESII DE INTERES 
SERVICII DE CONSULTANȚĂ – CONSULTANT INDIVIDUAL  

 
 

ROMĂNIA 

PROIECTUL”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENŢI” – FINANȚARE 
ADIȚIONALĂ  

Denumirea serviciilor: Specialist Tehnic – 1 poziție 

 

Acord de împrumut nr. 8597 - RO  

Nr. referință 03/IC/2019 

 

România a primit un împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” 
– Finanțare Adițională (Proiectul) și intenționează să utilizeze o parte din aceste fonduri 
pentru contractarea de servicii de consultanță.  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), prin Unitatea de Management al 
Proiectului (UMP) responsabilă de implementarea Proiectului „Controlul Integrat al 
Poluării cu Nutrienţi” (CIPN) dorește să contracteze servicii de consultanță specializate 
din partea unui Consultant Individual – Specialist Tehnic în vederea sprijinirii activității 
desfășurate de către UMP în cadrul Componentei 1 –”Investiții în comunitățile locale 
pentru reducerea poluării cu nutrienți”.  

Contractul se va derula până la data de 31 martie 2022 (data de închidere a Proiectului) 
input-urile în cadrul serviciilor totalizând 24 luni-om. Contractul va include o perioada de 
probă de 6 luni. În cazul în care este necesară și justificată o continuare a serviciilor, 
contractul va putea fi extins și totalul inputurilor va putea fi crescut.  

Termenii de Referință pentru Specialistul Tehnic sunt anexați prezentului Anunț pentru 
Solicitarea de Expresii de Interes.  

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Unitatea de Managament al Proiectului 
”Controlul INtegrat al Poluării cu Nutrienți” invită consultanții individuali eligibili 
(”Consultanți”) să își manifeste interesul pentru furnizarea Serviciilor. Consultanții 
interesați trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că îndeplinesc calificările 
solicitate și dețin experiența relevantă necesară furnizării Serviciilor. Consultantul 
Individual – Specialist Tehnic va fi selectat pe baza experienței relevante, a calificărilor și 
a abilităților de a furniza aceste servicii. 

Va fi selectat un singur consultant individual în conformitate cu procedurile din Ghidul 
Băncii Mondiale: Selecția și Angajarea Consultanților în cadrul împrumuturilor BIRD și 
Creditelor&Granturilor ADI de către Împrumutații Băncii Mondiale, ediția ianuarie 2011, 
revizuită în iulie 2014, așa cum sunt acestea stabilite pentru metoda de selecție 
Consultant Individual. Este interzis firmelor să propună consultanți individuali. 

Pentru a putea desfășura activitățile, Consultantul trebuie să fie persoană fizică autorizată 
(PFA) conform prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și a 
asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent. 
Consultantul trebuie să cunoască faptul că serviciile de consultanță vor fi furnizate numai 
de către acesta și orice substituire a Consultantului Individual selectat este interzisă.  

 



Calificări minime și experiență solicitate:  

i.   studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul ingineriei 

civile/construcții; 

ii. experiență relevantă de cel puțin 5 ani în: 
a. proiectarea structurilor civile, industriale sau agricole;  
b. execuția lucrărilor de construcții și/sau supravegherea lucrărilor; 

iii. experiență specifică în investiții publice în cadrul unor proiecte la nivel național 
reprezintă un avantaj important; 

iv. experiență în proiecte internaționale reprezintă, de asemenea, un avantaj; 
v. abilități avansate privind utilizarea computerului și cunoștințe solide ale 

pachetului MS Office, AutoCAD și alte software-uri de proiectare structurală; 
vi. capacitate bună de a comunica cu persoane din diverse medii; 
vii. spirit analitic precum și abilități de raportare, abilități deosebite de comunicare 

orală și scrisă;  
viii. cunoștințe excelente de limba română sunt obligatorii; cunoașterea limbii 

engleze (scris si vorbit) reprezintă un avantaj; 
ix. capacitatea de a lucra în echipe multidisciplinare. 

 

Se atrage atenția Consultanților interesați asupra prevederilor paragrafului 1.9 privind 
conflictul de interese din Ghidul Băncii Mondiale Selecția și Angajarea Consultanților în 
cadrul împrumuturilor BIRD și Creditelor&Granturilor ADI de către Împrumutații Băncii 
Mondiale, ediția ianuarie 2011, revizuită în iulie 2014 (“Guidelines: Selection and 
Employment of Consultants under IBRD Loans and Grants by World Bank Borrowers”). 

Consultanții pot solicita informații suplimentare prin depunerea de solicitări scrise, prin e-
mail sau la adresa de mai jos, în intervalul orelor de program cuprins între 8:30 – 17:00 
(luni-joi) şi 8:30 – 14:30 (vineri). 

Expresiile de Interes și CV-urile, trebuie depuse (personal/prin e-mail/fax) în limba 
română, în formă scrisă, la adresele menționate mai jos până la data de 12 decembrie 
2019. Pentru a valida informațiile prezentate în CV, candidatul va atașa copii după 
documente suport relevante (copii după actele de studii, diplome, certificări, atestări, 
recomandări, carte de muncă, contracte de muncă, adeverințe etc).     

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

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

În atenția: Dnei. Naiana MILEA, Director UMP-INPC 

Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, camera 11, sector 1  

Bucureşti, România 

Tel: + 40 314 33 40 20; +40.756.091.082; +40.756.036.082 

E-mail: mihaela.ilina@map.gov.ro; raluca.mateescu@map.gov.ro; 
catalina.criveanu@map.gov.ro 
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