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Bucuresti, 12 decembrie 2011: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie a semnat in data de 

08 decembrie 2011, Contractul de Servicii de Consultanta cu 

S.C.PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L., pentru pregatirea si 

derularea privatizarii S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu-Valcea. 

 
Procesul de selectare a Consultantului in vederea acordarii de servicii de consultanta 

pentru privatizarea S.C. OLTCHIM S.A. a fost initiat prin publicarea în data de 28 

octombrie 2011 a anunţului publicitar în două publicaţii naţionale, Romania Libera şi 

Ziarul Financiar, într-o publicaţie internaţională de profil, Financial Times, precum şi prin 

postarea pe site-ul oficial al O.P.S.P.I.  

 
Caietul de sarcini elaborat in cadrul acestui proces, a fost achiziţionat de 5 potenţiali 

ofertanţi, iar până la termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv 28 noiembrie 

2011, ora 10:00, au fost depuse oferte din partea urmatorilor ofertanti: 

1. S.C. PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. 

2. Consortiul format din KPMG Romania S.R.L. si White & Case Pachiu SCA 

3. Consortiul format din Taylor DeJongh si SNR Denton.  

 
Comisia de selectare a Consultantului, numită prin ordin al ministrului economiei, 

comerţului şi mediului de afaceri, împreună cu consultantul juridic  care acordă serviciile 

de asistenţă juridică în cadrul acestui proces, respectiv Societatea Civila de Avocati 

Musat si Asociatii, au analizat si evaluat ofertele depuse de S.C. 

PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L. si de Consortiul format din 

KPMG Romania S.R.L. si White & Case Pachiu SCA, care au îndeplinit condiţiile de 



eligibilitate şi a caror Oferte Tehnice au întrunit punctajul minim precizat prin Caietul de 

Sarcini.  

 
In urma aplicarii grilei de punctaj, oferta depusa de S.C. PricewaterhouseCoopers 

Management Consultants S.R.L a obtinut cel mai mare punctaj si a fost declarata 

“Oferta Castigatoare”, iar Ofertantul S.C. PricewaterhouseCoopers Management 

Consultants S.R.L. a fost declarat “Ofertant selectat”.  

 
În perioada imediat următoare vor fi demarate de către consultant, activităţile asumate 
prin Contractul de Servicii de Consultanta. 
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