
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Direcția economică                                                                                                         Aprobat, 
Nr.                                                                                                                                Borboly Csaba 

Președinte 
 
 
 

NECESITĂȚI MINIME OBLIGATORII 
privind achiziționarea directă de servicii de consultanță financiară pentru contractarea 

unei finanțări rambursabile interne  
Cod CPV 66171000-9 

 
I. INTRODUCERE 

Necesitățile minime obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și 
constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii pe baza cărora se elaborează de către 
fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. 

II. INFORMAȚII GENERALE 
1. Titlu:  “ Servicii de consultanță financiară “,  pentru contractarea unei 

finanțări rambursabile interne pentru asigurarea surselor de finanțare necesare derulării 
în condiții optime a proiectelor cu finanțare de la bugetul local,  Cod CPV 66171000-9. 
Scopul serviciilor de consultanță financiară este acela de a oferi suportul necesar  
Consiliului Judetean Harghita în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne.  

2. Având în vedere dezvoltarea Județului Harghita, principalul obiectiv al 
administrației publice locale în contextul în care necesitatea reabilitării și modernizării 
unor obiective de investiții este ridicată, trebuiesc identificate soluții de finanțare 
pentru realizarea acestor obiective de investiții. 
Pentru identificarea celei mai bune soluții de stabilire a mecanismului financiar de 
creditare este necesară organizarea unei proceduri de achiziție a serviciilor de 
consultanță financiară. 

III. OBIECTUL  ACHIZIȚIEI : Achiziția directă de servicii de consultanță financiară 
pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea surselor de 
finanțare necesare derulării în condiții optime a proiectelor cu finanțare de la bugetul 
local. 
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IV. CERINȚE GENERALE PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ 
FINANCIARĂ 
Pentru identificarea celei mai bune soluții de finanțare prestatorul asigură următoarele 
servicii: 

 Asistență în vederea stabilirii celei mai viabile soluții pentru contractarea 

unei/unor finanțări rambursabile , inclusiv condițiile de finanțare optime din punct de 

vedere al CJ Harghita; 

 Analiza capacității de îndatorare, prognoza gradului de îndatorare și a bugetelor 
multianuale pe perioada împrumutului, stabilirea structurii finanțărilor; 

 Întocmirea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru procedura 
de achiziție de contractare a finanțării/finanțărilor rambursabile, în vederea selectării 
finanțatorului/finanțatorilor;  

 Consultanță în elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificare referitoare la 
documentația de atribuire; 

 Asistență în derularea procedurii de achiziție pentru selectarea băncii creditoare;  

 Evaluarea termenilor și condițiilor ofertelor de finanțare și emiterea recomandării cu 
privire la declararea ofertei câștigătoare; 

 Asistență necesară întocmirii documentației și contractului de finanțare; 

 Asistență în elaborarea documentației necesare procesului de avizare a 
împrumutului de către Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale, inclusiv condițiile 
de finanțare optime din punct de vedere al CJ Harghita ; 

 Întocmirea unui preraport comparativ privind ofertele de finanțare pentru 

împrumut, având ca principale repere marja dobânzii, condițiile de utilizare și 

neutilizare, comisioane și garanții solicitate. 

Durata contractului de achiziție: până la semnarea contractului de împrumut cu 
finanțatorul, dar nu mai mult de 12 luni. 
Modalități de plată: după recepția serviciilor prestate, conform ofertei tehnice și 
financiare, în termen de până la 30 de zile de la emiterea facturii. 
CONDIȚII TEHNICE: 

Fiecare ofertant va prezenta o ofertă tehnică care va cuprinde: 

- istoricul firmei 

- istoricul principalelor clienți și serviciile prestate acestora 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

- echipa de consultanți care va asigura prestarea serviciilor prevăzute în prezentul 

document 

V. VALOAREA ESTIMATĂ 
Valoarea estimată : 79.831,93 lei fără TVA.  
Oferta financiară trebuie prezentată respectând valorile estimate fără TVA. 
Contractantul va emite facturi pentru serviciile complet prestate, cuprinse în oferta 
financiară detaliate cantitativ și valoric. 

VI.CRITERII DE ADJUDECARE 
Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are 
costul total cel mai scăzut  în lei fără TVA. 
 
 
 
   Bicăjanu Vasile                                                                            Nistor Maria Angela  
 Director executiv                                                                               consilier 
 
 
Miercurea Ciuc, la 29.07.2022 


		2022-07-29T11:41:47+0300
	Maria Angela Nistor


		2022-07-29T12:03:34+0300
	Vasile Bicajanu


		2022-07-29T12:24:04+0300
	Csaba Borboly




