ROMÂNIA, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Unitatea de Management a Proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului
sanitar, Împrumut BIRD nr. 8362 - RO

CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI
(SERVICII DE CONSULTANȚĂ INDIVIDUALĂ)
MISIUNE: Consultant achiziții pentru Unitatea de Management a Proiectului (UMP) - national
LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII: UMP – Ministerul Sănătății – București.
Obiectivul misiunii
Consultantul achiziții va furniza servicii de asistență UMP prin pregătirea și implementarea tututor tipurilor de proceduri de
achiziție desfășurate în cadrul Proiectului – bunuri, lucrări, servicii de consultanță și servicii altele decât cele de consultanță –
în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții și selecție de consultanți, așa cum sunt planificate în Planul de
Achiziții al Proiectului și alocate de către conducerea UMP.
Consultantul va avea un contract de consultanță individuală cu UMP – Ministerul Sănătății.
Experiență și calificări:
Consultantul achiziții va avea următoarele calificări și experiență:
Diplomă universitară în economie/ drept/ administrație publică; diplomă postuniversitară (la nivel master sau superior)
constituie un avantaj (20 puncte);
Cel puțin 10 ani de experiență profesională și minimum 3 ani de experiență toate etapele procedurilor de achiziție de
bunuri, lucrări, servicii de consultanță, servicii altele decât consultanță și furnizare și instalare de sisteme informatice,
conform procedurilor Băncii Mondiale sau ale altor instituții financiare internaționale; experiență specifică în
achiziționarea de bunuri și servicii în domeniul sănătății, precum și experiență în proceduri de achiziții de bunuri, lucrări
și servicii, conform legislației naționale de achiziții publice, constituie un avantaj (40 puncte);
Experiență și abilități demonstrate în managementul contractelor (15 puncte);
Foarte bune abilități de comunicare și negociere cu părțile interesate, inclusiv bune abilități de management / planificare
care să permită coordonarea eficientă și prioritizarea sarcinilor multiple pentru a asigura implementarea cu success a
procedurilor de achiziții (10 puncte);
Cunoașterea foarte bună a limbii engleze (citire, scriere și vorbire) și pregătirea de documente și rapoarte (10 puncte);
Cunoștințe foarte bune de utilizare a pachetului Microsoft Office și a programelor software specifice (SAP, Project
manager etc.) (5 puncte).
Se va selecta Consultantul Achiziții care va obține punctajul cel mai mare dintre candidații care au depus expresii de interes.
Acesta va fi invitat să transmită o ofertă financiară pe baza căreia se va negocia un contract.
Procedura de selecție va fi „Selecția de consultanți individuali” stabilită prin Ghidul Băncii Mondiale pentru servicii de
consultanță: „Ghidul: Selecția și angajarea Consultanților (în cadrul Împrumuturilor Băncii Internaționale de Reconstrucție și
Dezvoltare și Creditelor/Granturilor de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare) de către împrumutații Băncii Mondiale din
Ianuarie 2011.
Programul de lucru și durata misiunii:
Consultantul achiziții va lucra cu normă întreagă (8 ore/zi), de luni până vineri la sediul UMP din București, conform
programului de lucru al UMP pentru o perioadă de 12 luni, perioadă ce poate fi reînnoită pe baza evaluării performanței și a
necesității. UMP va asigura spațiu de birou, mobilier, echipamente și consumabilele necesare pentru desfășurarea activității.
Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Sănătății invită consultanții individuali eligibili să își exprime interesul în
furnizarea acestor servicii. Consultanții individuali interesați și eligibili trebuie să transmită Expresii de Interes formate din: i)
Scrisoare de Interes; ii) Curriculum Vitae (CV); iii) certificat de înregistrare ca persoană fizică autorizată (PFA) sau certificat de
înregistrare firmă emis de O.N.R.C. (copie conform cu originalul); iv) orice documente doveditoare ale experienței și calificărilor
(ex. certificate, recomandări etc.). Expresiile de Interes vor fi depuse în limbile română și engleză, cu excepția diplomelor și
certificatelor care vor fi depuse în limba în care au fost emise.
Consultanții interesați vor avea în vedere prevederile punctului 1.9 ale Ghidului Băncii Mondiale ce stabilește politica Băncii
privind conflictele de interese.
Expresiile de interes vor fi transmise în formă scrisă la adresa de mai jos (în persoană sau pe e-mail) până la 23.03.2018.
UMP își rezervă dreptul de a respinge aplicațiile primite după data specificată mai sus sau la o altă adresă.
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de mai jos între orele 10:00 și 16:00.
Ministerul Sănătății - Unitatea de Management a Proiectului
În atenția: Răzvan Vieru, Șef serviciu UMP
Simona Salaci, Expert achiziții UMP
Str. Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, etaj 2, camera 236, sector 1, 010024, București
Tel: +40 (21) 307 25 90;
E-mail: razvan.vieru@ms.ro ; simona.salaci@ms.ro

