
CERERE DE OFERT~ pentru: „Servicii de consultan]` prestate de un consultant specializat, banc` de investi]ii sau consor]iu format dintr-o banc` de investi]ii [i consultant juridic, 
care s` aib` capacitatea de a presta [i servicii de investi]ii financiare pe pia]a de capital, în vederea vånz`rii pachetului minoritar de ac]iuni de]inut de MSI la Societatea Comercial` 
“Romtelecom”- S.A”

În temeiul art. 215 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societ`]ilor comerciale, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i 
a Legii nr. 137/2002 privind  unele m`suri pentru accelerarea privatiz`rii, aprobate prin H.G. nr. 577/2002, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare [i a dispozi]iilor H.G. nr. 727/2005 privind unele 
m`suri pentru finalizarea privatiz`rii Societ`]ii Comerciale “Romtelecom” - S.A., cu modificarile si completarile ulterioare,  Ministerul pentru Societatea  Informa]ional` (MSI), cu sediul în Bd. Libert`- 
]ii nr. 14, sector 5, Bucure[ti, Romånia, cu adresa de internet www.msinf.ro,  inten]ioneaz` selectarea unui consultant specializat, banc` de investi]ii sau consor]iu format dintr-o  banc` de investi- 
]ii [i consultant juridic, care s` se bucure de reputa]ie interna]ional` [i care s` aib` capacitatea de a presta [i servicii de investi]ii financiare pe pia]a de capital,  (Consultant) pentru acordarea de 
consultan]` necesar` în vederea vånz`rii pachetului minoritar de ac]iuni de]inut de statul romån prin MSI la S.C. Romtelecom  S.A. (Romtelecom), ]inandu-se seama de criterii de calitate [i cost 
ale serviciilor.
Romtelecom este o societate pe ac]iuni oferind  ast`zi servicii complexe pe pia]a de comunica]ii: de la telefonie fix`, la Internet, televiziune digital`, IPTV, servicii combinate de date [i voce, precum 
[i un program permanent controlat de Customer Care.

Informa]ii generale relevante despre Romtelecom S.A.:

Denumire Sediul Social Nr. ORC Cod fiscal
Obiect principal de 

activitate
Capital Social

Cifra de afaceri 
2012*

Num`r efectiv de 
personal*

Romtelecom S.A
Pia]a Presei Libere, nr. 
3-5, sector 1, Bucure[ti

J40/8926/1997 427320
Servicii de 
telecomunica]ii -  
Cod CAEN 61

318.464.490 lei 2.728.800.306 lei 6.850

*) Conform bilant 2012 auditat aferent activit`]ii derulate de Romtelecom S.A.

Ac]iunile Romtelecom sunt  împ`r]ite dup` cum urmeaz`: OTE International de]ine 17.200.357 ac]iuni, echivalentul sumei de 172.003.570 lei reprezentånd în total 54,01% din Capitalul Social [i 
statul romån prin MSI de]ine 14.646.092 ac]iuni, echivalentul sumei de 146.460.920 lei, reprezentånd în total 45,99% din Capitalul Social.
Consultan]ii, cu experien]` în derulare a proceselor de privatizare sau tranzac]ii semnificative de vånzare de ac]iuni, autorizati s` presteze servicii de consultan]` necesare pentru si legate de deru-
larea contractului, interesa]i [i eligibili, sunt invita]i s` depun` oferta, individual sau în consor]iu, pån` la data de 07.11.2013, ora 12:00, ora Romåniei, la sediul MSI, Registratura general` 
(parter), din Bd. Libert`]ii nr. 14, sector 5, Bucure[ti, Romånia.
Oferta va cuprinde inclusiv informa]ii privind îndeplinirea în principal a urm`toarelor criterii speciale de participare, cuprinse în Cererea de Ofert`, respectiv:

1.  Au  participat în ultimii 10 ani, în calitate de consultant al guvernelor/ ministerelor/ altor autorit`]i publice din Romånia sau la nivel interna]ional, în cadrul unor proiecte de privatizare la companii 
de stat cu o cifr` de afaceri de cel putin 2,5 miliarde lei la momentul demar`rii procesului de privatizare

sau
2.  Au finalizat  în ultimii 10 ani (pån` la termenul limit` de depunere a ofertelor a fost ob]inut` acceptan]a opera]ional` pentru proiect) cel pu]in un contract de consultan]` a guvernelor/ ministe-

relor/ altor autorit`]i publice din Romånia sau la nivel interna]ional, în cadrul unor proiecte de privatizare cu o valoare de cel pu]in 1,3 miliarde lei la companii de stat
sau
3.  Au participat în ultimii 5 ani în calitate de consultant în investi]ii financiare pe pia]a de capital sau vånz`ri de pachete de ac]iuni, cumulate în mediul privat, în valoare de cel pu]in  

500 milioane lei.
Criteriile de selectare prevazute la pct.1, 2, 3 sunt alternative.
În cazul unui consor]iu/asociere, se solicit` îndeplinirea oric`ruia din aceste criterii de c`tre cel pu]in un membru al asocierii/consor]iului. 
4. În ultimii trei ani au realizat o cifr` medie de afaceri de minim  1 miliard lei.
În cazul unui consor]iu/asociere, se solicit` îndeplinirea acestui criteriu de c`tre cel pu]in un membru al asocierii/consor]iului.  
5. Nu au avut în ultimii 3 ani contracte de consultan]` încheiate cu S.C. Romtelecom S.A., S.C. Cosmote Romanian Mobile Telecommunications S.A., Hellenic Telecommunications Organization 
SA (OTE).
6. Au o vechime în activitate de minimum 5 ani, pentru ofertan]i [i pentru fiecare dintre membrii asocierii/consor]iului, în caz de asociere/consor]iu.

Cererea de Ofert` poate fi achizi]ionat` în schimbul sumei de 10.000 EURO (sau echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb B.N.R. din ziua pl`]ii, pentru persoane juridice romåne). În cazul 
unui Consor]iu/Asociere este suficient` probarea achizi]ion`rii de c`tre cel pu]in un membru. Pre]ul Cererii de ofert` va fi achitat în urm`toarele conturi MSI. (CIF 4220947): 

- pentru pl`]i în lei, în contul IBAN RO87TREZ7005005XXX000150 deschis de M.S.I. la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Public` a Municipiului Bucure[ti;
- pentru pl`]i în euro, în contul RO15 RNCB 0082 0441 7534 0008 deschis de M.S.I. la BANCA COMERCIAL~ ROMÅN~, SUCURSALA UNIREA.

Cererea de Ofert` poate fi ridicat`, incepånd cu data de 07.10.2013, de la sediul M.S.I., Direc]ia general` economic`, achizi]ii publice, juridic` [i resurse umane, din Bd. Libert`]ii nr. 14, sector 5, 
Bucure[ti, Romania, de luni pån` vineri între orele 09:30 – 17:00.
La ridicarea Cererii de ofert`, reprezentantul Ofertantului va prezenta:

• dovada achit`rii pre]ului Cererii de ofert`;
• actul de identitate al persoanei împuternicite;
•  împuternicire în original din partea Ofertantului. Împuternicirea va con]ine men]iunea c` persoana împuternicit` este îndrept`]it` s` ridice Cererea de Ofert` în numele Ofertantului [i s` 
semneze în numele acestuia Angajamentul de confiden]ialitate. Pentru persoanele str`ine, împuternicirea va fi înso]it` de traducerea legalizat` în limba romån`.

La ridicarea Cererii de ofert`, reprezentantul împuternicit al Ofertantului va depune, în mod obligatoriu, datele de contact ale Ofertantului (persoana de contact, telefon, fax, e-mail).
Pentru participarea la prezenta procedura este obligatorie achizi]ionarea documentatiei “Cerere de ofert`”.
Clarific`rile cu privire la Cererea de Ofert` pot fi solicitate în limba romån` pån` cel tårziu cu 7 zile anterioar datei limit` de depunere a ofertelor. R`spunsurile formulate în limba romån`, la even-
tualele solicit`ri de clarific`ri, vor fi transmise în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tårziu de 4 zile  anterior datei limit` de depunere a ofertelor, prin e-mail/fax tuturor celor care au achizi]ionat 
Cererea de Ofert`, p`stråndu-se anonimatul, la adresele de e-mail/fax indicate de c`tre ace[tia la achizi]ionarea Cererii de ofert`.
Participan]ii la procedura de selec]ie sunt obliga]i s` depun` o garan]ie de participare în valoare de 2.300.000 lei sau echivalentul acestei sume, calculat la cursul de schimb B.N.R. din ziua 
emiterii scrisorii de garan]ie bancar`, conform preciz`rilor din Cererea de Ofert`. Forma scrisorii de garan]ie bancar` pentru participarea la procedura de selec]ie  este prev`zut` în Cererea de 
Ofert`. Ofertele vor putea fi depuse pån` la data limit` de 07.11.2013, ora 12:00 (ora Romåniei), dat` care constituie termen de dec`dere, la sediul M.S.I, Registratura Generala (parter) din 
Bd. Libertatii nr. 14, sector 5, Bucure[ti, Romånia.
Data [i locul deschiderii ofertelor: 07.11.2013, ora 14:00 (ora Romåniei), la sediul M.S.I.. Valabilitatea ofertelor depuse de participan]ii la procedura de selec]ie va fi de 90 de zile de la data 
deschiderii ofertelor. Prin depunerea ofertelor, orice parte interesat` ia cuno[tin]` de termenii prezentului Anun]. Orice modificare a termenilor [i condi]iilor din prezentul Anun] se va face 
doar pe website-ul M.S.I.: www.msinf.ro. Informa]ii suplimentare se pot ob]ine de la dl director general adj. Eugen Cojoac`, email: privatizare.romtelecom@msinf.ro, Tel: +40.21.311.20.70,  
Fax: +40.21.311.41.03, Tel Mobil: +40.749.066.510.

GUVERNUL ROMÅNIEI
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMA}IONAL~

ANUN}


