ROMÂNIA, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale
Proiectul 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 tehnic lucrări civile pentru Unitatea de Management al Proiectului Băncii
Mondiale (UMPBM) - Consultant individual, național
I. Date generale
Ministerul Sănătății prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale implementează
Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar („Proiectul”), finanțat de Banca Internațională de
Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) prin Acordul de Împrumut nr. 8362RO, ratificat prin Legea nr.
179/16 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
Obiectivul prezentului Proiect este de a îmbunătăți gradul de accesibilitate, calitatea și eficiența
serviciilor medicale din România.
Componenta A a Proiectului – Consolidarea Furnizării de Servicii Medicale – va îmbunătăți
accesul și calitatea serviciilor de salvare și de triaj prin consolidarea spitalelor cheie care vor deveni
coloana vertebrală a rețelei medicale, precum și dezvoltarea rețelei de selecție în oncologie prin
furnizarea de active, lucrări, servicii non-consultanță, servicii de consultanță și de instruire pentru
susținerea unor activități precum: (b) efectuarea de lucrări de reabilitare a unităților medicale
existente, construirea a patru mari unități medicale, inclusiv ( re)organizarea circuitelor medicale ale
acestora.
Această componentă include lucrări civile pentru modernizarea și extinderea anumitor
departamente/secții ale unor spitale selecționate, în vederea îmbunătățirii serviciilor medicale la
nivelul: sălilor de operație, unităților de terapie intensivă, secțiilor de arși, unităților de radioterapie,
serviciilor de urgență și diagnostic (imagistică medicală).
Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale (UMPMB) dorește să creeze o echipă tehnică
care va fi responsabilă cu implementarea lucrărilor și serviciilor de consultanță aferente, în cadrul
Componentei A, conform cerințelor agreate de către UMPBM și Banca Mondială (BM). Una dintre
cerințele cele mai importante legate de implementarea activităților menționate mai sus este respectarea
termenelor limită în ce privește activitățile de achiziții și de execuție a contractelor privind serviciile de
proiectare și construcție a obiectivelor de investiții, dar mai ales a termenelor limită de execuție a
proiectelor tehnice și cele de executare a lucrărilor civile în cazul proiectelor complexe de construcție a
unităților de mari arși și de reorganizare a circuitelor medicale pentru o mai bună poziționare și
conectare a secțiilor de primiri urgențe, Anestezie Terapie Intensivă, și a blocurilor operatorii în cadrul
următoarelor 4 spitale: Spitalul Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, Spitalul Clinic Județean de
Urgență Timișoara, Spitalul Cinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu" și Spitalul Clinic
de Urgență "Bagdasar-Arseni" București.
În acest scop, UMPBM intenționează să apeleze la serviciile unui Consultant tehnic lucrări civile în
cadrul Componentei C a Proiectului – Management al Proiectului, Monitorizare și Evaluare – asigurând
în cadrul Proiectului administrarea activităților legate de lucrările civile.

II. Obiectiv
Obiectivul este de a acorda asistență tehnică echipei UMPBM privind implementarea de calitate și
conform termenelor limită a activităților de achiziții și monitorizarea derulării contractelor legate de
lucrările civile, precum a contractelor de consultanță aferente, pentru obiectivele de investiții de
infrastructură sanitară în cadrul Componentei A a Proiectului, în conformitate cu prevederile
contractuale ale contractelor de servicii, Planul de Achiziții al Proiectului, prevederile Acordul de
Împrumut, precum și prevederile legislației aplicabile în vigoare în România.
III. Scopul serviciilor
Consultantul tehnic lucrări civile facilitează implementarea activităților specifice de proiectare tehnică
și execuție a lucrărilor civile, în conformitate cu prevederile contractuale ale contractelor de servicii,
Planul de Achiziții al Proiectului, prevederile Acordului de Împrumut, precum și prevederile legislației
aplicabile în vigoare în România.
IV. Cerințe de calificare:
Consultantul va fi o persoană care deține următoarele calificări:


diplomă studii superioare în domeniul relevant (lucrări civile, arhitectură), și cel puțin cinci ani
de experiență profesională în managementul proiectelor de lucrări civile;



bună cunoaștere a legislației române în domeniul proiectării tehnice și lucrărilor civile;
cunoștințele privind referințele Băncii Mondiale cu privire la achizițiile pentru lucrări civile și
documentații standard de achiziție constituie un avantaj;



experiență dovedită de cel puțin 5 ani în lucrări civile - obiective cu destinație medicală;



experiență anterioară în administrarea/monitorizarea proiectelor de lucrări civile - unități
medicale în România constituie un avantaj;



abilități excelente de exprimare în scris, abilitatea de elaborare rapoarte clare;



abilități solide de facilitare, abilitatea de a purta discuții și de a răspunde la diverse tipuri de
feedback/întrebări;



bună cunoaștere a limbii engleze.

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.
Consultantul poate fi Persoană Fizică Autorizată (PFA) sau salariat al unei societăți cu posibilitatea de
a emite facturi pentru serviciile sale. Toate taxele și impozitele aferente Statului român și oricăror altor
autorități care rezultă din prestarea acestor servicii vor fi achitate de către Consultant sau de către
angajatorul acestuia/acesteia.
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.

V. Durata prestării serviciilor și locația de desfășurare a acestora
Volumul de lucru al Consultantului este estimat la minim 250 de zile lucrătoare care se vor furniza pe
o perioadă de 22 de luni, începând cu luna martie 2019 și până la finalul Proiectului (31 decembrie,
2020).
Consultantul își va desfășura activitatea la sediul propriu sau la sediul UMPBM. Acesta/aceasta va
efectua deplasări în țară conform cerințelor specifice de implementare a proiectului (aproximativ 80 de
zile lucrătoare).
Unitatea de cost de remunerație va include toate taxele. Cheltuielile rambursabile (diurnă, cheltuieli de
transport și cazare) vor fi determinate în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare.
Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale – 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 11.03.2019.
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 al Proiectului Băncii Mondiale
În atenția: Razvan Vieru, Șef serviciu UMPBM
Str. Intrarea Cristian Popișteanu, nr. 1-3, etaj 2, camera 236, sector 1, 010024, București
Tel: +40 (21) 307 25 90; Fax: +40 (21) 307 25 87
E-mail: razvan.vieru@ms.ro

