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ANUNȚ CONSULTAREA PIEȚEI 
 

Ministerul Finanţelor (MF), cu sediul în Bucureşti, Bdul.Libertății nr.16, sector 5,  
telefon: 021.226.24.91, inițiază o procedură de consultare a pieței, în conformitate cu 
prevederile art.139 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea achiziționării „Serviciilor auditorului financiar al 
Băncii Naționale de Dezvoltare a României” 

În acest context, autoritatea contractantă informează operatorii economici cu privire 
la următoarele: 

a) adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul 

de consultare a pieței: www.mfinante.gov.ro, în cadrul secțiunii ”Achiziții publice”; 

b) descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, 

financiară şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante în 

raport cu care se organizează respectiva consultare:  

În prezent Ministerul Finanțelor (MF) are în derulare un proiect privind înființarea 
Băncii Naționale de Dezvoltare a României (BND), operaționalizarea acesteia fiind estimată 
în cursul anului 2024. 

BND va funcționa ca o instituție de credit, în conformitate cu strategia de dezvoltare 
economico - socială a Guvernului, cu rol de dezvoltare pentru întreprinderile romanești și 
alte entități aparținând sectorului public și privat din Romania, în vederea impulsionării 
creșerii economice sustenabile. Misiunea generală a BND este aceea de a susține 
dezvoltarea economică și social, competitivitatea, inovarea și creșterea economică. 

Obiectivele strategice ale BND sunt: 
• facilitarea accesului la finanțare pentru IMM-uri; 
• asigurarea accesului la finanțare pentru proiectele de infrastructură viabile din 

punct de vedere economic si atragerea investițiilor private; 
• îmbunătățirea absorbției fondurilor europene și a pârghiilor aferente, precum 

și funcționarea ca administrator de Fond al Fondurilor, respectiv partener de implementare 
al Comisiei Europene pentru instrumentele financiare finanțate din fondurile europene 
structurale și de investiții, dar si a garanției InvestEU, în perioada de programare bugetară 
2021-2027; 

• furnizarea de servicii de consultanță și de asistență tehnică. 

Potrivit Regulamentului BNR nr. 12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit și 
modificările în situația acestora, procesul de autorizare a unei instituții de credit de către 
Banca Națională a României cuprinde două etape: 

a) aprobarea constituirii instituției de credit; 
b) autorizarea funcționării instituției de credit. 
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Astfel, în vederea obținerii de Ia BNR a aprobării de constituire, respectiv a autorizației 
de funcționare, este necesară prezentarea unor informații, inclusiv în ceea ce privește 
auditorul financiar al !băncii, conform prevederilor art. 54 alin. (1) lit. I) si respectiv art. 61 
din regulament. 
 

Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor 

Obiectivul general al contractului este asigurarea serviciilor de audit financiar al 
BND, după înființarea acesteia. 

Până Ia momentul înregistrării BND la Registrul Comerțului, Beneficiarul serviciilor 
în cadrul contractului este MF, în calitate de acționar unic al băncii, urmând ca, ulterior, 
Beneficiarul să devină BND prin cesionarea contractului de servicii de către MF. 
 

Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor 

Obiectivul specific constă în contractarea auditorului financiar al BND care până la 
operaționalizarea băncii trebuie să furnizeze MF, conform prevederilor art. 54 alin. (1), 
respectiv art. 61 din Regulamentul BNR nr. 12/2020 privind autorizarea instituțiilor de credit 
și modificările în situația acestora, o serie de informații necesare pentru obținerea 
autorizației de funcționare a BND de la BNR. 

 

c) aspectele supuse consultării:  

1. obținerea de informații / recomandări cât mai relevante cu privire la 

întocmirea specificațiilor tehnice/caietului de sarcini în conformitate cu legislația 

incidentă în domeniu. 

2. obținerea de informații referitoare la valoarea estimată a achiziției. În acest 

sens se solicită oferte indicative de preț pentru serviciile auditorului financiar al 

Băncii Naționale de Dezvoltare a României. 

d) termenul până la care se transmit propunerile operatorilor economici 

interesați în cadrul procesului de consultare:  01.06.2021  

Propunerile pot fi transmise prin email, pe adresa bogdan.cipere@mfinante.gov.ro. 

e) descrierea modalității de desfășurare a consultării, respectiv modul în 

care se va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația 

autorității contractante: având în vedere contextul generat de pandemia Covid19, 

consultarea se va realiza exclusiv prin mijloace electronice. 

f) termenul până la care se desfășoară procesul de consultare: 09.06.2021 

Persoana de contact: Bogdan CIPERE, consilier achiziții publice asistent, tel: 
021.226.23.35, e-mail: bogdan.cipere@mfinante.gov.ro. 

Cu deosebită consideraţie, 

 

Director general adjunct,  

Simion ILIE 

 

 Șef serviciu, 

Cristina DUMITRICĂ 

 

Întocmit, 

Elena BĂCNEANU 
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