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Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 

PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 

 
Raport progres nr.4 
161229 / MLPDA-DGDRI/ 27.11.2020 
 
 
 
 
 
 
  
I. Prezentare generală   
 
Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4, 
Obiectivul specific 4.1 - REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE 
REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE 
MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

Titlu proiect  Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, 
Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia 

Beneficiar  Parteneriatul format dintre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației,  în calitate de lider de parteneriat, și 
 
Unitatea Administrativ-Teritorială  mun. Slobozia (Partener de proiect 1),  
Unitatea Administrativ-Teritorială mun. Focşani (Partener de proiect 2 ), 
Unitatea Administrativ-Teritorială Mun. Drobeta Turnu Severin (Partener 
de proiect 3), 
Unitatea Administrativ-Teritorială Mun. Alexandria (Partener de proiect 4 ), 
Unitatea Administrativ-Teritorială Mun. Constanţa (Partener de proiect 5),  
Unitatea Administrativ-Teritorială Mun. Brăila (Partener de proiect 6). 
 

Cod SMIS  128112 

Perioada de raportare 05.08.2020- 05.11.2020 

Regiunea de Dezvoltare/ 
Locatia proiectului 

Regiunea Sud-Muntenia,  Judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia 
Regiunea Sud-Muntenia, Judeţul Teleorman, municipiul Alexandria 
Regiunea Sud-Est, Judeţul Brăila, municipiul Brăila 
Regiunea Sud-Est, Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa 
Regiunea Sud-Est, Judeţul Vrancea, municipiul Focşani 
Regiunea Sud-Vest Oltenia, jud. Mehedinti, municipiul Drobeta Turnu 
Severin 
 

Data de începere a perioadei 
de implementare  

01.01.2019 

Data de finalizare a perioadei 
de implementare  

 
31.12.2022 

 
 
II. Detalii despre beneficiar 

 
Lider: Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltării și Administrației 

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ): Bulevardul Libertății, nr. 16, Latura Nord, cod 
poștal 050706, sector 5, Bucureşti 

Tel.: 0372 111 506   Fax:  0372 111 337    e-mail: ministru@mdrap.ro 

  Raport Trimestrial  

   Raport Final  
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Manager Proiect (nume): Adina FLOREA
1
 

Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul): Ion ŞTEFAN, Ministrul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației  

 

Partener 1:  UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA 
Adresa / str. Episcopiei, nr. 1, cod poștal 920023, Municipiul Slobozia, județul Ialomița  
Tel. 0243/231.401     Fax  0243/212.149          E-mail alina.ciobanu@municipiulslobozia.ro 
Manager Proiect  (nume) CIOBANU ALINA COSTINA 
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul) Dragoș SOARE, Primar 
  

Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI 

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ) Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 1bis, 620098, 
Focşani, Judetul Vrancea,Tel.0237236000, Fax 0237 216 700,E-mail primarie@focsani.info 

Manager Proiect: Imireanu Adrian 

Reprezentant legal:   Cristi Valentin Misăilă, Primar 

 

Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 

Beneficiar  UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin 
Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ) str. Maresal Averescu, nr. 2, Municipiul 
Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cod postal 220131, România. 
 Tel. 0735550033    Fax 0252316317         E-mail primaria@primariadrobeta.ro 
Manager Proiect: Prichici Adelin Cristian 
Reprezentant legal: Marius Screciu, Primar 

 

Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ): Dunarii, 139, 140030, Alexandria, Teleorman 

Tel.0247317727  Fax. 0247317728 E-mail: primalex@alexandria.ro 

Manager Proiect: Teodorescu Octavian 

Reprezentant legal: Dragusin Victor, Primar 

 

Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANŢA 

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ ): Municipiul Constanța, bulevardul Tomis nr. 
51, cod poștal 900725, județul Constanța 
Tel.: +40 241 488132,  Fax:  +40 241 488132, e-mail: programe@primaria-constanta.ro, 
Reprezentant legal (nume): Vergil Chițac, Primar 

 

Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA 

Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ ):Str. Piața Independentei, nr. 1, cod 
poștal 810124, Municipiul Brăila, jud. Brăila 
Tel.: +40 0239694947, Fax: +40 0239692394, e-mail: dragomir.viorelmarian@primariabraila.ro 
Reprezentant:   Viorel Marian DRAGOMIR, Primar  
 
Pentru  
 
III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 

2
  

   

 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
 

                                                                 
1
 Începând cu 03.07.2020 doamnaEmilia Milutinovici si-a incetat raportul de serviciu în cadrul MLPDA, doamna Adina 

Florea a fost numită manager de proiect prin ordinul nr. 3741/03.09.2020
 

2
 Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa II: Cererea de finanţare la ordinul de finanţare,  
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Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea mobilităţii urbane durabile prin crearea unui sistem de 
transport public în municipiile reședință de județ partenere  (Partener de proiect 1 - mun. Slobozia, Partener de 
proiect 2 - mun. Focşani, Partener de proiect 3 - Mun. Drobeta Turnu Severin, Partener de proiect 4 - Mun. 
Alexandria, Partener de proiect 5 - Mun. Constanţa, Partener de proiect 6 - Mun. Brăila) eficient, ecologic şi modern, 
care să conducă la reducerea cantităţilor de CO2 şi emisii poluante deversate în atmosferă, reducerea numărului de 
autoturisme în trafic, creşterea numărului de persoane care utilizează transportul în comun cu impact asupra 
fluidizării traficului rutier,   
Acest obiectiv implica reducerea emisiilor de carbon și creșterea atractivității transportului public în comun, prin 
asigurarea de condiții superioare (vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai 
puțin zgomotoase, cu facilități STI – sisteme tehnice inteligent),  respectiv prin oferirea alternativelor de transport, 
descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal și creșterea numărului de persoane care vor utiliza transportul 
public. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivul specific al proiectului este înlocuirea integrală a mijloacelor de transport în comun de pe o serie de rute 
de transport public operaționale, actualmente deservite cu autobuze diesel (în multe cazuri depășite fizic sau moral), 
cu 72 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 10 m (lungime minimă 9,5 m - lungime maximă 10,85 m).  
Aceste rute sunt:  
- Partener de proiect nr.1 - mun. Slobozia, rutele: 1 şi 2; 
 - Partener de proiect nr.2 - mun. Focşani, rutele: 1, 3 şi 4; 
 - Partener de proiect nr.3 - mun. Drobeta Turnu Severin, ruta 4: 
 - Partener de proiect nr.4 - mun. Alexandria, rutele:1A, 1B, 2, 3A şi 3B; 
 - Partener de proiect nr.5 - mun. Constanţa, rutele: 3, 5B şi 42; 
 - Partener de proiect nr.6 - mun. Brăila, ruta 2. 

 
1. Partener de proiect nr. 1 - Municipiul Slobozia 

 Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în sistem integrat în municipiul Slobozia, eficient și 
accesibil, prin achiziţia a 7 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi insoţite de 2 staţii de 
reîncarcare rapidă si 7 staţii de reîncarcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul . 

Rutele pe care vor circula autobuzele achiziţionate: 

 - ruta 1: 6 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune  

- ruta 2: 1 autobuz electric cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune  

2. Partener de proiect nr. 2 - Municipiul Focşani  

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Focşani în sistem integrat, eficient și 
accesibil, prin achiziţia a 20 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi insoţite de 5 staţii de 
reîncarcare rapidă si 20 staţii de reîncarcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul .  

Rutele pe care vor circula autobuzele achiziţionate:  

- ruta 1: 6 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune 

 - ruta 3: 4 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune  
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- ruta 4: 10 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune 

 

3. Partener de proiect nr. 3 - Municipiul Drobeta Turnu Severin  

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Drobeta Turnu Severin, în sistem integrat, 
eficient și accesibil, prin achiziţia a 3 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi insoţite de 1 
staţie de reîncarcare rapidă si 3 staţii de reîncarcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul .  

Ruta pe care vor circula autobuzele achiziţionate: - ruta 4: 3 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 
metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din care minim 24 transportaţi pe scaune. 

4. Partener de proiect nr. 4 - Municipiul Alexandria  

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Alexandriaîn sistem integrat, eficient și 
accesibil, prin achiziţia a 10 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi insoţite de 3 staţii de 
reîncarcare rapidă si 10 staţii de reîncarcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul .  

Rutele pe care vor circula autobuzele achiziţionate: 

 - ruta 1A: 3 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, 
din care minim 24 transportaţi pe scaune  

- ruta 1B: 3 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune  

- ruta 2: 1 autobuz electric cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune 

 - ruta 3A: 1 autobuz electric cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune  

- ruta 3B: 2 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune 

5. Partener de proiect nr. 5 - Municipiul Constanţa  

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Constanţa, în sistem integrat, eficient și 
accesibil, prin achiziţia a 21 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi insoţite de 5 staţii de 
reîncarcare rapidă si 21 staţii de reîncarcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul .  

Rutele pe care vor circula autobuzele achiziţionate: 

 - ruta 3: 4 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune  

- ruta 5B: 4 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune 

 - ruta 42: 13 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, 
din care minim 24 transportaţi pe scaune  
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6. Partener de proiect nr. 6 - municipiul Brăila  

Obiectivul specific al proiectului vizează un transport public în municipiul Brăila, în sistem integrat, eficient și 
accesibil, prin achiziţia a 11 autobuze electrice de aproximativ 10 m lungime. Acestea vor fi insoţite de 3 staţii de 
reîncarcare rapidă si 11 staţii de reîncarcare lentă pentru autobuze electrice, dacă va fi cazul . 

 Ruta pe care vor circula autobuzele achiziţionate:  

- ruta 2: 11 autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 10 metri, cu o capacitate de minim 50 de pasageri, din 
care minim 24 transportaţi pe scaune. 

 

 
 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

 x  

Este proiect care se supune regulii 
de minimis? 

 x  

Este proiect generator de venituri?  x  

 
IV. Stadiul implementării proiectului 

 
IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în proiect

3
   

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi din Anexa II-Cererea de finanțare)  

Grad de realizare 

Complet Parţial % 

1. Activitate 1- Management şi coordonare proiect Lider de 
parteneriat 

 31.58 

2. Activitate 2 - Management de proiect, Partener 1 UAT mun.  
Slobozia 

 31.58 

3. Activitate 3: achizitie autobuze electrice, însoţite de statii de 
incarcare lentă  şi staţii de încărcare rapidă - Partener 1 mun. 
UAT Slobozia 

 10 

4. Activitate 4  -  informare și publicitate, Partener 1 UAT mun. 
Slobozia 

 11,11 

5. Activitate 5  - avize și acorduri necesare pentru instalarea stațiilor 
de încărcare, Partener 1 UAT mun. Slobozia 

Complet  

6. Activitate 6 - Management de proiect, Partener 2 UAT mun. 
Focşani 

 31.58 

7. Activitate 7 - achizitie autobuze electrice însoţite de statii de 
incarcare lentă  şi staţii de încărcare rapidă - Partener 2 UAT 
mun. Focşani 

 10 

8. Activitate 8 - informare, comunicare și publicitate , Partener 2 
UAT mun.  Focşani 

 12,50 

9. Activitate 9 - Management de proiect, Partener 3 UAT mun. 
Drobeta Turnu Severin  

 31.58 

10. Activitate 10 - achizitie autobuze electrice însoţite de statii de 
incarcare lentă  şi staţii de încărcare rapidă, Partener 3 UAT mun. 

 10 

                                                                 
3
 activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a ordinului de finanţare  
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Drobeta Turnu Severin 

11. Activitate 11 -  informare, comunicare și publicitate, Partener 3 
UAT mun. Drobeta Turnu Severin 

 62,50 

12. Activitate 12 - avize și acorduri necesare pentru instalarea 
stațiilor de încărcare, Partener 3 UAT mun. Drobeta Turnu 
Severin 

 24,16 

13. Activitate 13 - management de proiect, Partener 4 UAT mun. 
Alexandria 

 31.58 

14. Activitate 14 - achiziţie autobuze electrice însoţite de statii de 
incarcare lentă  şi staţii de încărcare rapidă , Partener 4 UAT 
mun. Alexandria 

 10 

15. Activitate 15 - informare și publicitate, Partener 4 UAT mun.  
Alexandria 

 80.00 

16. Activitate 16 - avize și acorduri necesare pentru instalarea 
stațiilor de încărcare, Partener 4 UAT mun. Alexandria 

 0 

17. Activitate 17 - management de proiect, Partener 5 UAT mun. 
Constanţa 

 31.58 

18. Activitate 18 -  achiziţie autobuze electrice însoţite de statii de 
incarcare lentă  şi staţii de încărcare rapidă, Partener 5 UAT mun. 
Constanţa 

 10 

19. Activitate 19 -  informare, comunicare și publicitate - activități 
obligatorii, Partener 5 UAT mun. Constanţa 

 25 

20. Activitate 20 - avize și acorduri necesare pentru instalarea 
stațiilor de încărcare, Partener 5 UAT mun. Constanţa 

 50 

21. Activitate 21 -  management de proiect, Partener 6 UAT mun. 
Brăila 

 31.58 

22. Activitate 22 achiziţie autobuze electrice însoţite de statii de 
incarcare lentă  şi staţii de încărcare rapidă, Partener 6 UAT mun. 
Brăila 

 10 

23. Activitate 23 - informare, comunicare și publicitate, Partener 6 
UAT mun. Brăila 

 28,57 

24. Activitate 24 - avize și acorduri necesare pentru instalarea 
stațiilor de încărcare, Partener 6 UAT mun. Brăila 

 0 

Comentarii: Pentru activităţile 1-24 se iau in considerare 12 luni (de la semnarea ordinului de finanțare) din perioada 
totală de implementare (48 de luni). 
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IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii4  
 

Tipul achiziţiei Procedura 
aplicata 

Valoarea 
estimată 

CF 
(cu TVA) 

Valoarea 
contractată 

Data publicării in 
SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data 
publicării anunţ în ziar/Data 
transmiterii cererii de oferta 

Data 
estimată de 
finalizare a 
procedurii 

Data semnării 
contractului 

(Inclusiv 
nr.SEAP 

atribuire) 

Durata 
contractului 

Stadiul aplicării procedurii 
1.Finalizata  
(Nr. contract + Sc 
câştigătoare) 
2. În grafic 
3.Intarziata(bifează  motive 
din tabel) 
4. Anulată* 

1. Achiziționarea de 68 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes 
Valoare totala: 182.665.000,00 lei, din care 

Lot 1: Brăila 
 

Licitaţie deschisă 

24.875.000,00 

 

- pe site-ul www.e-licitatie.ro 
anunțul de participare nr. 
CN1008467/23.01.2019, 
anunturile  de tip erata nr. EN 
1007336/26.02.2019, 
nr.EN1007392/27.02.2019, 
nr.EN1008258/28.03.2019  și 
nr.EN1008260/20.03.2019; 
 

-   Anulată 

Lot 2: Constanța 47.125.000,00 

Lot 3: Focșani 45.000.000,00 

Lot 5: Slobozia 

15.875.000,00 

2. Achizitionarea de 13 autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m, destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses 
Valoare totala: 35.253.750,00 lei, din care 

Lot1: Drobeta Turnu Severin Licitaţie deschisă  
6.875.000,00 

 

 -pe site-ul www.e-licitatie.ro 
anunțul de participare nr. 
CN10111305/14.05.2019 

- -                      Anulată 

Lot 2: Alexandria 22.750.000,00 

3. Achizitionarea de 81 autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m, destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses 
Valoare totala: 217.918.750 lei, din care 

Lot 1 – Municipiul 
Alexandria – 10 
autobuze electrice 

 

Licitaţie 
deschisă 

27.072.500 lei  
- 

- pe site-ul www.e-licitatie.ro 
anunțul de participare nr. CN 
1024773/25.09.2020,  
- pe site-ul 
http://ted.europa.eu anunțul 

18.05. 
2021 

  În grafic 

Lot 2 - Municipiul Brăila 
– 11 autobuze electrice 

29.601.250 lei 

                                                                 
4 Conform Anexei II - Cererea de finanţare la Ordinul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în cadrul proiectului 
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Lot 3 – Municipiul 
Constanța – 21 autobuze 
electrice 

56.078.750 lei de participare publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, 2020/S 187-449284 

Lot 4 – Municipiul 
Drobeta Turnu Severin – 
3 autobuze electrice 

8.181.250 lei 

Lot 5 - Municipiul 
Focșani- 20 autobuze 
electrice  

53.550.000 lei 

Lot 6 – Municipiul Lugoj 
– 9 autobuze electrice 

24.543.750 lei 

Lot 7 – Municipiul 
Slobozia – 7 autobuze 
electrice 

18.891.250 lei 

4. Membru 1 Slobozia -  
Achizitie servicii pentru 
informarea si publicitatea 
proiectului 

Procedură 
Simplificată 

75.749,45 lei - - pe site-ul www.e-licitatie.ro 
anunțul de participare 
simplificat nr. 
SCN1066551/10.04.2020 

10. 04. 2019 01.09.2020 Pana la finalizarea 
tuturor obligatiilor 
ce decurg din 
oferta si caietele 
de sarcini. 

Finalizată  
Contract servicii 

nr.66008/01.09.2020 
S.C. FLAROM ADVERTISING 

S.R.L. 

5. Membru 2 Focşani- 
Achizitie servicii pentru 
informarea si publicitatea 
proiectului 

Cerere de 
oferte/Procedură 

simplificată
  

95.000 - - - - - Întârziată 

6. Membru 3-  Drobeta 
Turnu Severin -Achizitie 
servicii pentru informarea si 
publicitatea proiectului 

Cerere de 
oferte/Procedură 

simplificată 

24.500 lei 7.784,94 SCN1067688 / 06.05.2020  24.06.2020 
SCNA1038632- 

Pana la finalizarea 
tuturor obligatiilor 
ce decurg din 
oferta si caietele 
de sarcini. 

Finalizata 
Contract servicii 

nr.17351/24.06.2020 S.C. 
FLAROM ADVERTISING S.R.L. 
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7. Membru 4- Alexandria - 
Servicii de informare si 
publicitate aferente 
proiectului finantat din POR 
2014-2020, Axa Prioritara 4-
Sprijinirea dezvoltarii 
urbane durabile, Prioritatea 
de investitii 4e, Obiectiv 
specific 4.1-reducerea 
emisiilor de carbon in 
municipiile resedinta de 
judet prin investitii bazate 
pe planurile de mobilitate 
urbana durabila, apelul de 
proiecte cu 
nr.POR/2018/44.1/3 in 
parteneriat , „Achizitie 
mijloace de ransport public-
autobuze electrice 10m ses, 
Alexandria, Braila, 
Constanta, Dr. Tr. Severin, 
Focsani, Slobozia”, 
Municipiul Alexandria, 
judetul Teleorman 

Achiziţie directă 119.535,5 lei 32.368 lei 17.12.2019 18.12.2019 18.12.2019 Pana la finalizarea 
tuturor obligatiilor 
ce decurg din 
oferta si caietele 
de sarcini. 

Finalizată 
 

Contract servicii nr. 
29252/18.12.2019 

SC TELE MEDIA PRES SRL 
Alexandria 

8. Membru 5- Constanţa -
Achizitie servicii pentru 
informarea si publicitatea 
proiectului Achizitie 
mijloace de transport public 
- autobuze 

Procedura 
simplificată 

103,773,95  SCN 1065809/25.03.2020  15.06.2019 Pana la finalizarea 
obligatiilor 
contractuale, 
respectiv 
31.12.2022 

Finalizată 

Contract de prestări servicii 
informare si publicitate nr. 
121962/11.08.2020 – 
prestator SC KVB 
CONSULTING&ENGINEERING 
SRL 
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9. Membru 6 - Brăila - 
Achizitie servicii pentru 
informarea si publicitatea 
proiectului "Achizitie 
mijloace de transport public 
- autobuze  

Achiziţie directă 23.948,75 4.596,37  Invitatie nr. 38794/03.12.2019 
(publicata pe site-ul 
institutiei) 

27.01.2020 28.01.2020 
 

Conform art. 5 
Durata 
contractului - 
până la epuizarea 
convențională sau 
legală a oricărui 
efect pe care îl 
produce și 
realizarea tuturor 
obligațiilor 
stabilite.. 

Finalizata 
Acord de incetare a 

contractului 
(Contract 
nr.1867/21.01.2020 incheiat 
cu S.C. INTERMEDIA 
SERVICES TOP SRL) 
Ca urmare  punctului de 
vedere al ANAP privind 
alegerea tipului de 
procedură s-a încheiat 
Acordul de încetare 
nr.8278/20.03.2020 a 
contractului de servicii 
nr.1867/21.01.2020 

10. Membru 6- Brăila - 
Achizitie servicii pentru 
informarea si publicitatea 
proiectului "Achizitie 
mijloace de transport 
public – autobuze” 

Cerere de 
oferte/Procedură 
simplificată 

23.948,75  3.500 lei 
fara TVA  

SCN1068871/27.05.2020 15.07.2020 30.07.2020 - Durata 
contractului - 
până la epuizarea 
convențională sau 
legală a oricărui 
efect pe care îl 
produce și 
realizarea tuturor 
obligațiilor 
stabilite 

Finalizata 

 Contract de serviciii nr. 
19201/30.07.2020 

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor 
 

Se va actualiza planul de  achizitii in sensul adaugării procedurii Achiziționarea de 81 de autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m destinate transportului public 
urban de călători, operabile in conditii de șes.  
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Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia:  
 
Lider de parteneriat: MLPDA 
 
1. Achiziționarea de 68 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban 
de călători, operabile în condiții de șes. – licitaţie anulată (anunț de atribuire la anunț de participare nr. 
CAN1028725/05.02.2020)  
 
Anunț de participare: 

- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN1008467/23.01.2019, anunturile  de tip erata 
nr. EN 1007336/26.02.2019, nr.EN1007392/27.02.2019, nr.EN1008258/28.03.2019  și nr.EN1008260/20.03.2019; 
- pe site-ul http://ted.europa.eu anunțul de participare publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 
2019/S 019-040353/2019; 
-  
 
Lotul nr.1  - Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Brăila 
-11 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în 
condiții de șes 
-3 staţii de încărcare rapidă) 
-11 staţii de încărcare lentă. 
 
Lotul nr.2 -Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Constanța 
- 21 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în 
condiții de șes 
- 5 staţii de încărcare rapidă  
- 21 staţii de încărcare lentă   
 
Lotul nr.3- Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Focșani 
 - 20 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în 
condiții de șes  
 - 5 staţii de încărcare rapidă 
 - 20 staţii de încărcare lentă 
 
Lotul nr.4-Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Lugoj 
 - 9 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în 
condiții de șes  
- 3 staţii de încărcare rapidă  
- 9 staţii de încărcare lentă  
 
Lotul nr.5- Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Slobozia 
- 7 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în 
condiții de șes  
 - 2 staţii de încărcare rapidă  

- 7 staţii de încărcare lentă 

 

Ca urmare a parcurgerii procedurilor specifice, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire a 
contractului motivat de faptul că ”autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a 
contractului în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost 
depusă nicio ofertă admisibilă”, fiind întocmit raportul procedurii nr.  74635/04.06.2019.  

 

2. Achizitionarea de 13 autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m, destinate transportului public urban 
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de calatori, operabile in conditii de ses (anunț de atribuire la anunț de participare nr. 
CAN1028445/29.01.2020) 

Anunt de participare 

- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN10111305/14.05.2019 

Lotul 1 - achiziționarea de 10 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Alexandria 

Lotul 2 - achiziționarea de 3 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Drobeta Turnu Severin 

 

Ca urmare a parcurgerii procedurilor specifice, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire a 
contractului motivat de faptul că ”autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a 
contractului în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost 
depusă nicio ofertă admisibilă;”, fiind întocmit Raportul procedurii nr. 94612/11.07.2019 

 

3.  Achizitionarea de 81 de autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m destinate transportului public 
urban de calatori, operabile in conditii de ses 

 
Procedura de achizitie publică a fost reluată, efectuându-se modificări asupra caietului de sarcini. 
Publicarea in SEAP a avut loc in 25/09/2020 – anunt CN1024773, procedura trecand prin verificare ANAP. 
Procedura a fost suspendată temporar, având în vedere că a fost depusă o contestație la CNCS. Hotararea de 
respingerea a acesteia a fost emisa in 20.10.2020.  Avand in vedere că MLPDA a hotarat suspendarea procedurii 
pana la hotararea CNSC, care a fost de respingere a contestației, termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit 
până la data de 18.11.2020. 

Procedura de achizitie publica pentru autobuze electrice cu lungimea de 10 m operabile în condiții de șes are 7 
loturi, aferente și autobuzelor electrice cu lungimea de aproximativ 10 m, operabile în condiții de șes ce 
reprezintă obiectul specific al proiectului cod SMIS  129398, după cum urmează:  

Lot 1 – Municipiul Alexandria – 10 autobuze electrice – cod SMIS 128112 

Lot 2 - Municipiul Brăila – 11 autobuze electrice – cod SMIS 128112 

Lot 3 – Municipiul Constanța – 21 autobuze electrice – cod SMIS 128112 

Lot 4 – Municipiul Drobeta Turnu Severin – 3 autobuze electrice – cod SMIS 128112 

Lot 6 – Municipiul Lugoj – 9 autobuze electrice – cod SMIS 129389 

Lot 7 – Municipiul Slobozia – 7 autobuze electrice – cod SMIS 128112 

 
 
Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI 
Motivele care au determinat intarzierea realizarii la timp a achizitiei sunt legate de alegerea procedurii de 
achizitie. In acest sens, liderul de proiect a solicitat un punct de vedere catre ANAP cu privire la alegerea tipului 
de procedura de achizitie de catre UAT-urile partenere in cadrul proiectului. Punctul de vedere al ANAP a fost 
primit in data de 07.02.2020.  
 
A fost elaborat caietul de sarcini privind achizitia de servicii de informare si publicitate din cadrul proiectului 
„Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, 
Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112 si a fost transmis de catre beneficiarul Municipiul Focsani spre verificare si 
avizare echipei de management al liderului de proiect. In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca exista o serie 
de neconcordante intre caietul de sarcini si Anexa nr. 2 din cadrul HCL nr. 144/2019 privind detalierea 
cheltuielilor proiectului, in sensul ca in cadrul HCL nr. 144/2019 exista o eroare materiala (erau inversate 
coloanele “pret estimativ lei/bucata” cu “numar bucati” pentru materialele de informare si publicitate. Astfel ca, 
in urma sesizarii acestui aspect a fost indreptata eroarea materiala din HCL nr. 144/2019 prin adoptarea HCL nr. 
262/2020. In urma acestui lucru, a fost retransmis caietul de sarcini catre membrii echipei de management al 
liderului de proiect in vederea verificarii si avizarii acestuia. Dupa obtinerea avizului din partea liderului de 
proiect, Municipiul Focsani va publica in SEAP anuntul de participare simplificat pentru achizitia serviciilor de 
informare si publicitate din cadrul proiectului. 
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MLPDA: În ceea ce priveşte motivarea întârzierilor în achiziţiile privind serviciile de informare şi publicitate, 
raportate de parteneri, menţionăm că MLPDA a solicitat un punct de vedere la Agenţia Naţională Pentru Achiziţii 
Publice (ANAP) în ceea ce priveşte stabilirea corectă a tipului procedurii de atribuire a contractelor de achiziție 
publică în cadrul proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, având ca beneficiari parteneriatele formate 
dintre MLPDA, în calitate de lider de parteneriat şi una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale partenere, 
respectiv aplicabilitatea prevederilor art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale art. 17 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acord cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
Punctul de vedere al ANAP a fost primit in data de 07.02.2020 și a fost comunicat tuturor partenerilor de 
proiecte. Conform acestuia, alegerea tipului achizițiilor se face de autoritatea contractantă parteneră, prin 
raportare la valoarea totală estimată pentru achizițiile similare la nivelul parteneriatului.  

 
Economiile rezultate în urma finalizării până la acest moment al contractelor de achiziție conform 
Ordinului de finanțare: 
Tipul achiziției Valoarea 

estimată CF 
(incl. TVA) lei 

Valoarea 
contractată 

(incl. TVA) lei 

Economii 
lei 

Membru 4- Alexandria - Servicii de informare si 
publicitate aferente proiectului finantat din POR 2014-
2020, Axa Prioritara 4-Sprijinirea dezvoltarii urbane 
durabile, Prioritatea de investitii 4e, Obiectiv specific 4.1-
reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de 
judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate 
urbana durabila, apelul de proiecte cu 
nr.POR/2018/44.1/3 in parteneriat  „Achizitie mijloace de 
ransport public-autobuze electrice 10m ses, Alexandria, 
Braila, Constanta, Dr. Tr. Severin, Focsani, Slobozia”, Mun 
Alexandria, jud. Teleorman 

119.535,5 32.368,00 87.167,5 

Membru 3 -  Drobeta Turnu Severin -Achizitie servicii 
pentru informarea si publicitatea proiectului 

24.500,00 7.784,98 16.715,02 

Membru 6 – Braila Servicii de informare si publicitate 
aferente proiectului 

23.948,75 4.165,00 19.783,75 

Membru 5 – UAT Municipiul Constanța – Achiziție servicii 
informare și publicitate 

103.773,95 50.705,90 53.068,05 

Membru 1- Membru 1 - Slobozia Servicii de informare si 
publicitate aferente proiectului 

75.749,45 20.522,15 Lei  54.227,30 

Total economii   230.961,62 

 
IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului 
 

Nr.crt Denumire contract Pondere din 
total proiect 

(%)* 

Stadiul implementării 
(Procent valoric din 

total contract 
executat)**(%) 

Stadiu total contract 
(pondere X procent 

stadiu) 
(%) 

 1 2 3 4 (col.2 x col.3) 

1.  Lucrări Nu este cazul 

2.  Echipamente/Dotări/ Mijloace 
transport Alexandria 

13,70 0 
 

0 

3.  Echipamente/Dotări/ Mijloace 
transport Braila 

14,97 0 
 

0 

4.  Echipamente/Dotări/ Mijloace 
transport Constanta 

28,37 0 
 

0 

5.  Echipamente/Dotări/ Mijloace 
transport Dr.Tr. Severin 

4,14 0 
 

0 
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6.  Echipamente/Dotări/ Mijloace 
transport Focsani 

27,09 0 
 

0 

7.  Echipamente/Dotări/ Mijloace 
transport Slobozia 

9,56 0 0 

8.  Dirigenţie de şantier Nu este cazul 

9.  Consultanţă Nu este cazul 

10.  Promovare Alexandria 0,06 98.5 0,06 

11.  Promovare Braila 0,01 24.28 
 

0.0024 

12.  Promovare Constanta 0,05 0 
 

0 

13.  Promovare DR.TR. Severin 0,01 0 
 

0 

14.  Promovare Focsani 0,05 0 0 

15.  
 

Promovare Slobozia 0,04 4,64 0,0004 

16.  Audit Nu este cazul 

17.  Proiectare/ 
Asistenţă tehnică Alexandria  

0,81 0 
 

0 

18.  Proiectare/ 
Asistenţă tehnică Braila 

0,12 0 
 

0 

19.  Proiectare/ 
Asistenţă tehnică Constanta 

0,08 0 
 

0 

20.  Proiectare/ 
Asistenţă tehnică Dr.Tr. Severin 

0,00 0 
 

0 

21.  Proiectare/ 
Asistenţă tehnică Focsani 

0,30 0 
 

0 

22.  Proiectare/ 
Asistenţă tehnică Slobozia 

0,01 0 0 

Progresul proiectului (%): 0,06 

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la valoarea 
totala a proiectului mai putin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea ordinului  de finanţare 
** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de şantier si/sau de 
beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi receptionate. Pentru servicii, valoarea 
estimată conform graficului din contract. 
Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
Nota: La ponderile din total proiect, pentru activitatile 1- 22 din tabelul anterior, pana la valoarea totala 
de 100%, se adauga si ponderea managementului de proiect.  
 
 
IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate 
 
Echipamente/Mijloace de transport achiziţionate 
până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. Bucăţi Serie / Nr. inventar 

Nu este cazul  ........ .......... 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

  

 
 
IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii 
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Nr. 
crt. 

Contract (lucrări, 
livrare, servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ Serie/ Data 
emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

1. Partener 1 -   
Municipiul Slobozia 

Transfer in contul 
RO90TREZ4065301010
07763X, deschis la 
trezorerie, beneficiar 
Municipiul Slobozia 

Trezoreria 
Municipiului 
Slobozia 

86,24 LEI 
(depunere initiala 
de 0.5%  din 
valoarea 
contractului) 

31.12.20
22 

Nu este 
cazul 

2. Partener 4- UAT 
Alexandria- 
Contract de servicii 

Serie TS606 Numar 
10000335727/20.12.20
19 

Ministerul 
Finantelor 
Publice 

136 lei (depunere 
initiala de 0.5%  din 
valoarea 
contractului) 

Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

3. Partener 6 –  Brăila 
-Contract servicii 
de publicitate si 
informare 

Transfer in contul 
RO10TREZ15150006XX
X000216, deschis la 
trezorerie, beneficiar 
Municipiul Braila 

 175 lei Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

4. Partener 5 – UAT 
Municipiul 
Constanța – 
Contract privind 
prestarea 
serviciului de 
informare și 

Polița de asigurare 
seria Bpe nr. 
00004390/13.08.2020 

Asisto 
Kapital 

Valoarea totala 
2130,50 lei,  prima 
de asigurare 350 
lei 

31.12.20
22 

Nu este 
cazul 

  
 
IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
 
IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI 
  

Nr.cerere plata Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile 

solicitate în cererea de 
rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de 
plata la OI 

Data efectuarii platii de 
catre AMPOR 

NU ESTE CAZUL - - - 

IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare5  
 
Nr.cerere de 
rambursare 

Valoare estimată a cheltuielilor eligibile  
solicitate în cererea de rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de 
rambursare la OI 

Valoarea rambursată şi 
data rambursării  AMPOR 

1.  57.392,00 23.09.2020 În verificare la ADR BI 

 
 
V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada raportării 
 

I. MLPDA – lider de parteneriat 
 
I.1. Achiziție mijloace de transport in comun 
 

 Achiziționarea de 68 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public 
urban de călători, operabile în condiții de șes. 

 
Anunț de participare: 
- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN1008467/23.01.2019, anunturile  de tip erata nr. 
EN 1007336/26.02.2019, nr.EN1007392/27.02.2019, nr.EN1008258/28.03.2019  și nr.EN1008260/20.03.2019; 

                                                                 
5
 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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Procedura a fost  împărţită în 5 loturi după cum urmează: 
 
Lotul nr.1  - Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Brăila 
-  valoare estimată totală 24,875 mil. lei din care: 
-   22 mil. lei - 11 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, 
operabile în condiții de șes (11 bucăţi); 
-   1,5 mil. lei - 3 staţii de încărcare rapidă (3 bucăţi); 
-  1,375 mil. lei - 11 staţii de încărcare lentă (11 bucăţi). 
 
Lotul nr.2 -Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Constanța 
-   valoare estimată totală 47,125 mil. lei din care: 
-    42 mil lei - 21 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, 
operabile în condiții de șes (21 bucăţi); 
-   2,5 mil lei - 5 staţii de încărcare rapidă (5 bucăţi); 
-  2,625 mil lei - 21 staţii de încărcare lentă (21 bucăţi).  
 
Lotul nr.3- Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Focșani 
-  valoare estimată totală 45 mil. lei din care: 
-  40 mil. lei - 20 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, 
operabile în condiții de șes (20 bucăţi); 
- 2,5 mil. lei - 5 staţii de încărcare rapidă (5 bucăţi); 
-  2,5 mil. lei - 20 staţii de încărcare lentă (20 bucăţi). 
 
Lotul nr.4-Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Lugoj 
-  valoare estimată totală 20,625 mil. lei din care: 
-    18 mil. lei - 9 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, 
operabile în condiții de șes (9 bucăţi); 
-   1,5 mil. lei - 3 staţii de încărcare rapidă (3 bucăţi); 
-  1,125 mil. lei - 9 staţii de încărcare lentă (9 bucăţi) 
 
Lotul nr.5- Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de 
călători, operabile în condiții de șes  pentru Municipiul Slobozia 
-  valoare estimată totală 15,875 mil lei din care: 
-   14 mil. lei - 7 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, 
operabile în condiții de șes (7 bucăţi); 
-  1 mil. lei - 2 staţii de încărcare rapidă (2 bucăţi); 
-  0,875 mil. lei - 7 staţii de încărcare lentă (7 bucăţi) 
 
Lotul nr. 4 – a fost aferent proiectului “Achizitie mijloace de transport publice - autobuze electrice 10 m, Lugoj”, cod 
SMIS 129398. 
Ca răspuns la anunțul de participare nr. CN1008467/23.01.2019,  un singur ofertant a depus ofertă semnată cu 
semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital emis de un furnizor acreditat, respectând termenul 
limită de depunere a ofertelor, respectiv 22.04.2019, ora 15:00  
 
Ca urmare a parcurgerii procedurilor specifice, avand in vedere ca ofertantul nu a clarificat modalitatea de îndelinire 
a cerințelor Fișei de date  așa cum s-a solicitat ci doar a încărcat DUAE după data și ora limita de depunere, comisia 
de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Achiziționarea de 68 autobuze 
electrice cu lungimea de cca. 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes”,  
motivat de faptul că ”autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului în 
următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio 
ofertă admisibilă; 
 

 Achizitionarea de 13 autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m, destinate transportului public 
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urban de calatori, operabile in conditii de ses 
 

- pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare nr. CN10111305/14.05.2019 
 

Procedura a fost împărţită în două loturi, după cum urmează: 
Achiziționarea de 13 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public urban de călători, 
operabile în condiții de șes, 13 stații de încărcare lentă și 4 stații de încărcare rapidă, astfel: 
Lotul nr. 1 - Municipiul Drobeta Turnu Severin: 3 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate 
transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 3 stații de încărcare lentă și 1 stație de încărcare 
rapidă. 
Lotul nr. 2 - Municipiul Alexandria: 10 autobuze electrice cu lungimea de cca. 10 m, destinate transportului public 
urban de călători, operabile în condiții de șes, 10 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă. 
Ca urmare a parcurgerii procedurilor specifice, comisia de evaluare a hotărât anularea procedurii de atribuire a 
contractului motivat de faptul că ”autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a 
contractului în următoarele cazuri: a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost 
depusă nicio ofertă admisibilă;” 

        Achizitionarea de 81 de autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m destinate transportului 
public urban de calatori, operabile in conditii de ses 

 
Au fost reluate demersurile pentru lansarea unei noi proceduri, Achizitionarea de 81 de autobuze electrice cu 
lungimea de cca 10 m destinate transportului public urban de calatori, operabile in conditii de ses, efectuându-se 
modificări asupra caietului de sarcini, din care fac parte si loturile aferente UAT partenere din proiect.  

Publicarea in SEAP a avut loc in 25/09/2020 – anunt CN1024773, procedura trecand prin verificare ANAP. 

Procedura a fost suspendată temporar, având în vedere că a fost depusă o contestație la CNCS. Hotararea de 
respingerea a contestației a fost emisă în 20.10.2020. Având in vedere că MLPDA a hotărât suspendarea procedurii 
pana la hotararea CNSC, termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit până la data de 18.11.2020.  
 
În perioada următoare se va actualiza planul de  achizitii in sensul adaugarii procedurii Achizitionarea de 81 de 
autobuze electrice cu lungimea de cca 10 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții 
de șes. 
   

I.2 Management de proiect  
 
Echipa de proiect  își desfășoară activitățile conform atribuțiilor prevăzute în Ordinul de finanțare; 
 
A fost întocmită și transmisă Cererea de rambursare nr. 1, în valoare de 57.392,00 lei, reprezentând cheltuieli 
salariale ale echipei de implementare ale liderului de parteneriat- MLPDA și ale partenerului de proiect UAT Slobozia, 
dar și precum și cheltuieli privind activitatea de informare și publicitate ale partenerului,  Au fost întocmite 
răspunsuri la solicitările de clarificări formulate de ADRBI privind cererea de rambursare nr. 1, precum și privind 
procedura de achiziție privind serviciile de informare și publicitate desfășurată de partenerul UAT Alexandria . 
A fost refăcut Caietul de sarcini pentru achizitia autobuzelor  electrice și s-au efectuat demersurile pentru reluarea 
procedurii de achizitie, s-a formulat răspuns către ANAP, răspuns la solicitarile  CNSC de formulare puncte de vedere 
privind contestația depusă, precum și răspunsuri la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici.  
A fost menținută comunicarea cu UAT partenere în vederea formulării răspunsurilor la solicitările de clarificări 
formulate de operatorii economici în procedura de achiziție publică. În perioada de raportare s-a corespondat în 
permanență cu partenerii din proiect, privind obligațiile acestora, în vederea atingerii obiectivelor proiectului. De 
asemenea, a fost solicitat de la aceștia transmiterea informațiilor specifice privind întocmirea prezentului raport de 
progres. 

 

Parteneri de proiect: 

I. Partener 1:  U.A.T MUNICIPIUL SLOBOZIA 
 
A fost intocmita si publicata pe site-ul propriu al UAT descrierea proiectului.  A fost elaborat caietul de sarcini pentru 
achizitia serviciilor de informare si publicitate in cadrul proiectului. În data de 10.04.2020 s-a publicat  în SEAP 
anunțul de participare simplificat nr. SCN1066551 pentru Achiziție servicii pentru informarea și publicitatea 
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proiectului „Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. 
Severin, Focșani, Slobozia”, pentru autoritatea contractantă UAT Slobozia. 
 
Au fost obtinute Avizele tehnice de racordare nr. 03809453/28.08.2019 si 03826906/25.09.2019 
- au fost emise Autorizatiile de construire pentru racordare la energie electrica (numar 13149, 13150/05.12.2019 si 
respectiv 13152/06.12.2019) 
- a fost intocmit Studiul de fezabilitate privind amplasarea statiilor de incarcare  
- a fost intocmita Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire  
- au fost eliberate Certificatele de Urbanism in vederea Amplasarii statiilor de incarcare cu numerele 23181 si 23182 
din 17.03.2020 
- au fost eliberate Autorizatiile de construire pentru amplasarea statiilor de incarcare cu numerele 13267/13.04.2020 
si respectiv 13268 din aceeasi data 
 
În cel de-al treilea trimestru de implementare:  
- au fost emise Clasarile notificarilor din partea APM Ialomita cu numerele 4611/24.06.2020 si respectiv 
4612/24.06.2020 
- a fost emis Avizul operatorului de apa si canalizare nr. 3115/24.06.2020   
- au fost receptionate cele doua PT in anvelopa metalica (PTAB) de pe cele doua locatii de racordare si respectiv 
amplasare a statiilor de incarcare cu proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor inregistrate cu nr. 
53227/25.06.2020 si respectiv 53229/25.06.2020. 
 
În cel de-al patrulea trimestru de implementare: 
- realizarea si solicitarea avizării machetei Comunicatului de presa către ADR BI 
- primirea Avizului nr. 8878/30.09.2020 
- a fost întocmită documentația de atribuire pentru achiziția Proiectului tehnic privind stațiile de încărcare și anunțul 
a fost publicat pe site-ul Municipiului Slobozia, precum și în SICAP 
- publicarea anunțului de presă în ziarul national “ Curierul National“ în zilele de 5,6 și 7 octombrie 2020, la link-urile: 

 https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-
braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-4/ 

 https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-
braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-5/ 

 https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-
braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-6/ 

- activitățile de management de proiect se desfășoară conform graficului 
 
 

II. Partener 2:  U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI 
 
În primul trimestru de implementare 
In data de 17.02.2020 a fost publicat pe site-ul UAT Municipiul Focșani anunțul de informare cu privire la proiect, în 
conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală POR 2014-2020. 
 
În cel de-al doilea trimestru de implementare 
Au fost inițiate demersurile interne de pregătire a documentației necesare pentru lansarea procedurii de achiziție 
pentru serviciile de informare și publicitate.  
 
Muncipiul Focsani va demara procedura de achizitie pentru serviciile de informare si publicitate din cadrul proiectului 
dupa demararea procedurii de atribuire a contractului de furnizare a autobuzelor electrice din cadrul proiectului. 
 
Au fost inițiate demersurile privind obținerea  Avizelor Tehnice de Racordare pentru instalarea punctelor/statiilor de 
reincarcare a autobuzelor electrice. 
 
Au fost emise următoarele Avizele Tehnice de Racordare (ATR), astfel: 
a) ATR nr. 30401983784/17.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Piata Garii,  nr.  cadastral 64798. Valoarea 
tarifului de racordare este de 564.256,35 lei, inclusiv TVA. 
b) ATR nr. 30401983785/17.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Piata Garii, nr. cadastral 64798. Valoarea 
tarifului de racordare este de 551.755,40 lei, inclusiv TVA. 
c) ATR nr. 30401983786/16.09.2019 pentru amplasamentul situat in Str. Democratiei, nr.1 bis, nr. cadastral 52511. 

https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-4/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-4/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-5/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-5/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-6/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-6/


MLPDA 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 3 
Data  2020 

 

19 | 3 7  
 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 

Valoarea tarifului de racordare este de 362.545,40 lei, inclusiv TVA. 
d) ATR nr. 30401984983/16.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Laminorului, nr. cadastral 620145. Valoarea 
tarifului de racordare este de 601.747,30 lei, inclusiv TVA. 
 
Studiul de solutie in vederea racordarii la reteaua electrica  este in curs de elaborare in baza Contractului de 
Proiectare nr. 02/31.12.2019 incheiat intre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord/Structura 
Regionala Focsani si Primaria Municipiului Focsani. 
 
În cel de-al treilea trimestru de implementare:  
 
S-a continuat cu demersurile privind obtinerea Avizelor Tehnice de Racordare pentru instalarea punctelor/statiilor de 
reincarcare a autobuzelor electrice. Studiul de solutie in vederea racordarii la reteaua electrica  a statiilor de 
incarcare de la sediul SC Transport Public SA din str Marasesti, nr 72 este in continuare in curs de elaborare in baza 
Contractului de Proiectare nr. 02/31.12.2019 incheiat intre Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia 
Nord/Structura Regionala Focsani si Primaria Municipiului Focsani. 
 
În trimestrul patru de de implementare:  
A fost elaborat caietul de sarcini privind achizitia de servicii de informare si publicitate din cadrul proiectului 
„Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, 
Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112 si a fost transmis de catre beneficiarul Municipiul Focsani spre verificare si 
avizare echipei de management al liderului de proiect. In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca exista o serie de 
neconcordante intre caietul de sarcini si Anexa nr. 2 din cadrul HCL nr. 144/2019 privind detalierea cheltuielilor 
proiectului, in sensul ca in cadrul HCL nr. 144/2019 exista o eroare materiala (erau inversate coloanele “pret 
estimativ lei/bucata” cu “numar bucati” pentru materialele de informare si publicitate. Astfel ca, in urma sesizarii 
acestui aspect a fost indreptata eroarea materiala din HCL nr. 144/2019 prin adoptarea HCL nr. 262/2020. In urma 
acestui lucru, a fost retransmis caietul de sarcini catre membrii echipei de management al liderului de proiect in 
vederea verificarii si avizarii acestuia. Dupa obtinerea avizului din partea liderului de proiect, Municipiul Focsani va 
publica in SEAP anuntul de participare simplificat pentru achizitia serviciilor de informare si publicitate din cadrul 
proiectului. 
 
 

III. Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 
 
În primul trimestru de implementare 
A fost redactata macheta pentru anuntul de informare cu datele proiectului ce va fi publicat pe site-ul insitutiei si a 
fost trimis catre avizare. A fost redactat si inregistrat in data de 13.12.2019 Referatul de necesitate pentru achizitia 
serviciilor de informare si publicitate si inclus in bugetul institutiei. 
 
În cel de-al doilea trimestru de implementare 
In data de 10.02.2020 s-a primit avizul favorabil cu nr.1357 pentru macheta anunțului de informare cu datele 
proiectului si a fost publicat pe site-ul primăriei la adresa https://primariadrobeta.ro/wp-
content/uploads/2020/02/model-anunt-site-UAT-SMIS-128112-.pdf   în data de 11.02.2020.  
 
A fost redactat Caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de informare si publicitate si înregistrat cu nr.11301 in 
data de 27.04.2020 si predat serviciului de Achiziții publice pentru publicarea in sistemul SICAP. 
A fost întocmită documentația pentru obținerea autorizației de construire, a fost obținut Certificatul de urbanism 
nr.300/06.03.2020 pentru amplasarea și alimentarea cu energie electrica a stației de încarcare rapidă. A fost emis 
avizul de amplasament favorabil nr. 2600043231/08.04.2020 de catre Distribuție Energie Oltenia pentru amplasarea 
stației de încărcare rapida. A fost depusă documentația pentru obținerea Certificatului de urbanism pentru 
amplasarea si alimentarea cu energie electrică a stațiilor de încarărcare lentă. A fost depusă la Distibuție Energie 
Oltenia documentația pentru aviz racordare stații de încărcare lentă nr. 10602/15.04.2020. 
 
În cel de-al treilea trimestru de implementare:  
In data de 04.05.2020 a fost obtinut Certificatul de urbanism pentru amplasarea statiilor de incarcare lente.  
In 02.06.2020 a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de solutii pentru racordarea statiei de incarcare 
rapida.  
In 22.06.2020 a fost emis avizul de amplasament favorabil pentru amplasarea statiilor de incarcare lenta. 
In data de 30.07.2020 a fost facuta solicitarea pentru contractarea studiului de solutii pentru racordarea statiilor de 

https://primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2020/02/model-anunt-site-UAT-SMIS-128112-.pdf
https://primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2020/02/model-anunt-site-UAT-SMIS-128112-.pdf
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incarcare lenta. 
A fost semnat contractul cu nr. 17351/24.06.2020 pentru serviciile de informare si publicitate din cadrul proiectului. 
Au fost realizate machetele pentru „Comunicatul de presa inceput de proiect, etichete autocolante, panou temporar, 
placute informative, pliante si afise”. Urmeaza sa fie trimise pentru obtinerea avizului de conformitate cu regulile de 
identitate vizuala. 
În cel de-al patrulea trimestru de implementare:  
In data de 26, 27, 28 August 2020 a fost publicat comunicatul de presa pe site-ul www.curierulnational.ro conform 
MIV POR 
In data de 28.09.2020 UAT Drobeta Turnu Severin a receptionat o parte din materialele de informare si publicitate 
ale proiectului si anume: etichete autocolante, placute de informare, comunicat de presa, afise A3, si pliante. 

- Statii de incarcare rapida 
Studiu de solutie pentru racordarea la reteaua electrica de distributie avizat de CTE Distributie Oltenia 
nr.001200059059/18.09.2020; 
Aviz tehnic de racordare nr 00120059059/18.09.2020; 
Incheiere PV negociere directa pentru proiectare faza PT, DTAC, DDE, TOPO, GIS, a lucrarilor de racordare la reteaua 
de distributie  - PV 29328/02.11.2020; 
Inaintare documentatie catre Distributie Oltenia pentru incheierea contractului de proiectare. 
 

- Statii de incarcare rapida 
Studiu de solutie pentru racordarea la reteaua electrica de distributie avizat de CTE Distributie Oltenia nr. aviz 
2835/08.10.2020; 
Aviz tehnic de racordare nr.001200059710. 
 
 

IV. Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 

În primul trimestru de implementare 
- Publicare pe site-ul Primariei Municipiului Alexandria in data de 28.11.2019 a informarii privind implementarea, 
în calitate de partener, proiectul Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, 
Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia, cod SMIS 128112, finanţat prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020, apel de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, aferent Axei prioritare 4 - Sprijinirea 
dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ 
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 
-  Achizitia serviciilor de informare si publicitate aferente proiectului finantat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 4 -  
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Obiectivul specific 4.1  - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile 
reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Contract servicii nr. 
29252/18.12.2019, incheiat intre Municipiul Alexandria, in calitate de achizitor, si SC Tele Media Pres SRL Alexandria, 
in calitate de prestator, valoare 27.200 lei la care se adauga TVA in valoare de 5.168 lei. 
 
În cel de-al doilea trimestru de implementare 
- Machetele materialelor de informare si publicitate au fost transmise spre avizare si avizate de catre ADR BI, aviz 
nr. 859/29.01.2020. Astfel anuntul de lansare a proiectului ,,Achiziţie mijloace de transport public - autobuze 
electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112 a fost publicat 
intr-o publicatie generalista online in data de 06.02.2020, 07.02.2020,08.02.2020. 

 
A fost intocmită si transmisă Cererea de rambursare aferenta perioadei de referinta 13.02.2020 – 17.02.2020 in 
valoare de 31.892,00 lei. 
 
În cel de-al treilea trimestru de implementare:  
 
- In curs de emitere certificat de urbanism privind realizarea infrastructurii instalarii statiilor de incarcare 
rapida si lenta aferente autobuzelor electrice. Activitate intarziata datorita corelarii cu elaborarea documentatiilor 
tehnice aferente proiectului complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, 
prin adoptarea unui transport public ecologic, in acest moment procedura de achizitie a serviciilor de proiectare in 
cadrul proiectului SMIS 128167 a fost contestata la CNSC . 
 
În cel de-al patrulea trimestru de implementare:  

- In curs de emitere  certificat de urbanism privind realizarea infrastructurii instalarii statiilor de incarcare 

http://www.curierulnational.ro/
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 rapida si lenta aferente autobuzelor electrice. Activitate intarziata datorita corelarii cu elaborarea documentatiilor 
tehnice aferente proiectului complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, 
prin adoptarea unui transport public ecologic, in acest moment procedura de achizitie a serviciilor de proiectare in 
cadrul proiectului SMIS 128167 a fost contestata la CNSC. 

In urma emiterii de catre CNSC a Deciziei nr. 1916/C7/2092 din 19.10.2020, Autoritatea Contractanta a procedat la 
punerea in aplicare a masurilor dispuse prin decizia mentionata mai sus, urmand ca dupa reevaluare sa intocmeasca 
un nou raport al procedurii si sa transmita operatorilor economici implicati comunicarile privind rezultatul procedurii 
in cauza. 

 
In urma publicarii Ordinului nr. 3860/23.09.2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de 
accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, Obiectiv specific 
4.1-Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate 
urbana durabila, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice 
nr. 6113/2018, cu modificarile ulterioare, la nivelul UAT Municipiul Alexandria s-a emis Dispozitia Primarului 
Municipiului Alexandria nr. 1545/12 octombrie 2020, de modificare si completare a Dispozitiei Primarului nr. 
1468/29.07.2019, prin care a fost inlocuit dl. Tabacitu Stefan din functia de Membru titular, cu dl. Teodorescu 
Octavian. 
De asemenea prin Dispozitia Primarului mentionata mai sus au fost incluse in echipa de implementare a proiectului 
constituita la nivelul UAT Municipiul Alexandria posturi si persoanele aferente, echipa avand urmatoarea 
componenta: Membru titular – Teodorescu Octavian, Membru supleant – Pirjolea Claudia, asistent proiect – Pinga 
Dorina, responsabil achizitii – Cioaca Alina, responsabil financiar – Raboj Mona. 
 

V. Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANŢA 
 
În primul trimestru de implementare 
În ceea ce privește activitatea de management, responsabilul implementare din partea UAT municipiul Constanța a 
menținut permanent legătura cu liderul de parteneriat, precum și cu direcțiile responsabile din cadul Primăriei 
Municipiului Constanța  în vederea realizării activităților proprii. 
- În ceea ce privește activitatea de informare și publicitate, a fost realizat anunțul privind demararea proiectului. În 
urma primirii avizului ADR BI nr. 12369/20.11.2019, anunțul a fost publicat pe site-ul Primăriei municipiului 
Constanța.  
- În ceea ce privește achiziția serviciului de informare și publicitate, aceasta a fost demarată.  Au fost primite 9 oferte 
care au fost evaluate din punct de vedere tehnic iar rezultatele au fost inaintate Directiei achiziții și investiții publice.  
Liderul de parteneriat a solicitat punct de vedere ANAP cu privire la alegerea tipului de achiziție pentru achiziția 
serviciilor de informare și publicitate, dat fiind faptul că parteneriatul dintre MLPDA și cele 6 UAT-uri partenere este 
perceput ca și o asociere conform Legii 98/2016. Urmare corespondenței cu liderul de parteneriat, UAT-urilor 
partenere care au demarat achiziția serviciului de informare, comunicare și publicitate le-a fost recomandat să 
amâne atribuirea contractului până la primirea punctului de vedere din partea ANAP. A fost întocmit referat din 
partea Direcției achiziții publice privind anularea achiziției serviciului pentru informarea și publicitatea proiectului 
pentru UAT Municipiul Constanța. 
 
În cel de-al doilea trimestru de implementare 
După aprobarea raportului de anulare a achiziției directe a serviciului de informare și publicitate și primirea punctului 
de vedere din partea ANAP au fost demarate activitățile pentru procedura simplificată de achiziție a serviciului mai 
sus amintit. Au fost primite 9 oferte,   procedura fiind în derulare (respectiv evaluare a ofertelor din punct de vedere 
tehnic). 
 
În cel de-al treilea trimestru de implementare:  
 Au fost contunuată evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnic și financiar pentru achiziția serviciului de 
informare și publicitate, a fost elaborat Raportul procedurii, a fost elaborat și verificat draftul de contract. Până la 
data raportării contractul de prestari servicii nu a fost semnat . 
 
În cel de-al patrulea trimestru de implementare:  a fost semnat Contractul de prestări servicii de informare și 
publicitate aferent proiectului, a fost actualizat modulul Achiziții din My SMIS și a fost încărcată achiziția serviciului 
de informare și publicitate. În ceea ce privește achiziția de avize și acorduri pentru racorduri/branșamente la rețeaua 
publică de energie electrică pentru instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice, au fost 
încheiate contracte de racordare cu E - Distribuție Dobrogea SA pentru amplasamentele situate în strada Cișmelei, 
strada Theodor Burada și Garaj RATC. De asemenea, a fost  demarată achiziția de lucrări de racordare a stațiilor, 
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inclusiv elaborarea documentațiilor tehnice. 
 

VI. Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA 
 

În primul trimestru de implementare 
În ceea ce privește activitatea de informare și publicitate, a fost obținut avizul ADR BI si a fost publicată descrierea 
proiectului pe noul site al Primăriei Brăila. 
 
În cel de-al doilea trimestru de implementare 
Achiziția serviciului de informare și publicitate a fost demarată prin publicare pe site-ul instituției a invitației de 
participare nr.38794/03.12.2019. Ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică- achiziție directă, s-a încheiat 
contractul de servicii nr.1867/21.01.2020 cu SC Intermedia Services Top SRL cu valoarea de 4.596,40 lei cu TVA . 
  Liderul de parteneriat a solicitat punct de vedere ANAP cu privire la alegerea tipului de achiziție pentru achiziția 
serviciilor de informare și publicitate, dat fiind faptul că parteneriatul dintre MLPDA și cele 6 UAT-uri partenere este 
perceput ca și o asociere conform Legii 98/2016. Ca urmare a punctului de vedere comunicat de ANAP cu privire la 
alegerea tipului de procedură, s-a încheiat Acordul de încetare nr.8278/20.03.2020 a contractului de servicii 
nr.1867/21.01.2020. 
În aplicația MySMIS s-a actualizat tipul de procedură de achiziție publică ce urmează a fi aplicat pentru atribuirea 
contractului de servicii de publicitate și informare. S-au realizat demersurile pentru demararea procedurii. 
 
În cel de-al treilea trimestru de implementare:  
In urma Acordul de încetare nr.8278/20.03.2020 a contractului de servicii nr.1867/21.01.2020 si actualizarii tipului de 
procedura in modulul achizitii, Municipiul Braila a demarat procedura de achizitie (procedura simplificata) in vederea 
atribuirii contractului de servicii de publicitate si informare prin publicarea in SEAP in data de 27.05.2020 a anuntului 
cu nr. SCN1068871. In urma derularii procedurii de achizitie a fost semnat Contractul de servicii nr. 
19201/30.07.2020. 
 
În cel de-al patrulea trimestru de implementare: 

Privitor la activitatea de informare si publicitate in data de 12.08.2020 a fost emis ordinul de incepere nr. 20577 
pentru realizarea machetei comunicatului de presa privind lansarea proiectului. Macheta realizata de SC Lemings SRL 
a fost receptionata de Municipiul Braila cu PV nr.20741/14.08.2020 si a obtinut avizul ADR-BI nr.8137/04.09.2020. 
Comunicatul de presa a fost publicat online pe portalul infobraila.ro in perioada 14-16 septembrie 2020. 

 
 
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor Ordinului de finanțare aprobat? 
 DA         NU 
Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului: 
 
Obiect Da  Nu Observaţii 

Exista posibilitatea nefinalizării 
proiectului in graficul de 
implementare si este necesara 
solicitarea unui act adiţional de 
prelungire a perioadei? 

x   Întârzieri în finalizarea procedurii de achizitie de 
autobuze, ca urmare a anulării procedurilor 

 
Ținând cont de perioada de implementare a proiectului 
(patru ani), precum și de durata maximă a contractului 
de furnizare (doi ani) si aproximând o durată medie de 
finalizare a procedurii de evaluare (6 luni), considerăm 
că va fi necesară solicitarea prelungirii perioadei de 
implementare a proiectului. 

Au existat riscuri, probleme în 
implementarea proiectului? 

 x  

Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
 DA         NU 
 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervenite pe parcursul derularii investitiei 
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Modificări soluţie 
tehnica/ordine de 
variaţie 
Dispozitia de 
santier nr/data 

Cauza care a 
determinat 
schimbarea 
solutiei tehnice 
initiale 

Aprobata de 
beneficiar 
DA/NU 

Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia de 
santier(daca este cazul se va mentiona valoare NR si 
valoare NCS) 

Nu este cazul    

Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul implementării proiectului 
 
Detalierea problemelor sesizate de beneficiar – nu este cazul 
 

 
Stadiul activităților/proiectelor prevăzute în  Anexa 3 (model orientativ) – Unele aspecte de monitorizat 
în perioada de implementare şi de durabilitate a ordinului de finanţare, Obiectivul specific 4.1, apelul 
de proiecte POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat 
 
1. Dacă este cazul, MUNICIPIUL SLOBOZIA, MUNICIPIUL FOCŞANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu 
Severin, MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
MUNICIPIULCONSTANŢA şi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA au obligaţia 
să realizeze demersurile necesare pentru prezentarea Autorizaţiei de construire corespunzătoare 
lucrărilor de instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice, dar nu mai târziu de 1 
an de la data intrării învigoare a Ordinului de finanțare (se va detalia).6 
 

I. Partener 1:  UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA 
Au fost eliberate Autorizatiile de construire pentru amplasarea statiilor de incarcare cu numerele 13267/13.04.2020 
si respectiv 13268/13.04.2020. 
Au fost eliberate Autorizațiile de construire pentru racordarea stațiilor de încărcare nr. 13149/05.12.2019 (aferentă 
Depoului de autobuze), 13150/05.12.2019 și respectiv 13152/06.12.2019 (aferente Terminalului Intermodal). 
 

II.  Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI 
in vederea obtinerii Autorizatiei de construire  Municipiul Focsani face demersurile obtinerii Avizelor Tehnice de 
Racordare pentru instalarea punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice conform Certificatului de 
urbanism nr 682 din 25.04.2019 
 

III. Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 
 

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin este in faza de contractare pentru proiectare. 
 

IV. Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
-In curs de emitere certificat de urbanism privind realizarea infrastructurii instalarii statiilor de 
incarcare rapida si lenta aferente autobuzelor electrice. Activitate intarziata datorita corelarii cu elaborarea 
documentatiilor tehnice aferente proiectului complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon in 
Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic, in acest moment procedura de achizitie a 
serviciilor de proiectare in cadrul proiectului SMIS 128167, a fost contestata la CNSC. 
 
-nu a fost finalizata emiterea certificatului de urbanism ca urmare a nefinalizarii achizitiei serviciilor de proiectare 
aferente proiectului SMIS 128167, proiect complementar. In urma emiterii de catre CNSC a Deciziei nr. 
1916/C7/2092 din 19.10.2020, Autoritatea Contractanta a procedat la punerea in aplicare a masurilor dispuse prin 
decizia mentionata mai sus, urmand ca dupa reevaluare sa intocmeasca un nou raport al procedurii si sa transmita 
operatorilor economici implicati comunicarile privind rezultatul procedurii in cauza. 

 
V. Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANŢA 

Aceasta activitate va fi derulata dupa elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor solicitate prin Certificatul 
de urbanism  nr. 359/28.01.2019 în vederea obținerii Autorizației de construire.    

                                                                 
6
 Conform prevederilor Ghidului solicitantului în forma în vigoare la data prezentului raport, termenul obținerii 

autorizației de construire este de 2 ani de la semnarea Ordinului de finanțare 
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Pănă la momentul raportării au fost încheiate contracte de racordare cu E - Distribuție Dobrogea SA pentru 
amplasamentele situate în stada Cișmelei, strada Theodor Burada și Garaj RATC. În ceea ce privește achiziția de avize 
și acorduri pentru racorduri/branșamente la rețeaua publică de energie electrică pentru instalarea 
punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice au fost încheiate contracte de racordare cu E - Distribuție 
Dobrogea SA pentru amplasamentele situate în strada Cișmelei, strada Theodor Burada și Garaj RATC. De asemenea, 
a fost  demarată achiziția de lucrări de racordare a stațiilor, inclusiv elaborarea documentațiilor tehnice. 

 
VI. Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA 

Demersurlie necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire vor fi initiate in perioada urmatoare 
 

2.  Dacă este cazul, MUNICIPIUL SLOBOZIA, MUNICIPIUL FOCŞANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu 
Severin,MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
MUNICIPIUL CONSTANŢA şi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA au 
obligaţia să obţină toate avizele şi acordurilor legale necesare pentru implementarea 
activităților proiectului și să execute lucrările de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare a 
autobuzelor electrice până la recepţia autobuzelor. 

 
 

I. Partener 1:  UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA 
Au fost emise Clasarile notificarilor din partea APM Ialomita cu numerele 4611/24.06.2020 si respectiv 
4612/24.06.2020. A fost emis Avizul operatorului de apa si canalizare nr. 3115/24.06.2020   
 

II. Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI 
În prezent Municipiul Focsani face demersurile obtinerii Avizelor Tehnice de Racordare pentru instalarea 
punctelor/statiilor de reincarcare a autobuzelor electrice conform Certificatului de urbanism nr 682 din 25.04.2019. 
Au fost emise următoarele Avizele Tehnice de Racordare (ATR), astfel: 
a) ATR nr. 30401983784/17.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Piata Garii,  nr.  cadastral 64798. Valoarea 
tarifului de racordare este de 564.256,35 lei, inclusiv TVA. 
b) ATR nr. 30401984983/16.09.2019 pentru amplasamentul situat in str. Laminorului, nr. cadastral 620145. Valoarea 
tarifului de racordare este de 601.747,30 lei, inclusiv TVA. 
 
Studiul de solutie in vederea racordarii la reteaua electrica  a statiilor de incarcare de la sediul SC Transport Public SA 
din str Marasesti, nr 72 este in curs de elaborare in baza Contractului de Proiectare nr. 02/31.12.2019 incheiat intre 
Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord/Structura Regionala Focsani si Primaria Municipiului 
Focsani. 

 
III. Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 

- Studiu de solutie pentru racordarea la reteaua electrica de distributie a statiilor de incarcare lenta avizat de CTE 
Distributie Oltenia aviz nr.001200059059/18.09.2020; 
-  Aviz tehnic de racordare nr 00120059059/18.09.2020; 
- Incheiere PV negociere directa pentru proiectare faza PT, DTAC, DDE, TOPO, GIS, a lucrarilor de racordare la 
reteaua de distributie  - PV 29328/02.11.2020; 
- Inaintare documentatie catre Distributie Oltenia pentru incheierea contractului de proiectare. 
- Studiu de solutie pentru racordarea la reteaua electrica de distributie a statiei de incarcare rapida avizat de CTE 
Distributie Oltenia nr. aviz 2835/08.10.2020; 
- Aviz tehnic de racordare nr.001200059710. 
 

IV. Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
In curs de emitere certificat de urbanism privind realizarea infrastructurii instalarii statiilor de incarcare rapida si 
lenta aferente autobuzelor electrice. Activitate intarziata datorita corelarii cu elaborarea documentatiilor tehnice 
aferente proiectului complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin 
adoptarea unui transport public ecologic, in acest moment procedura de achizitie a serviciilor de proiectare in cadrul 
proiectului SMIS 128167, a fost contestata la CNSC . 
-nu a fost finalizata emiterea certificatului de urbanism ca urmare a nefinalizarii achizitiei serviciilor de proiectare 
aferente proiectului SMIS 128167, proiect complementar, procedura fiind contestată la CNSC. In urma emiterii de 
catre CNSC a Deciziei nr. 1916/C7/2092 din 19.10.2020, Autoritatea Contractanta a procedat la punerea in aplicare a 
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masurilor dispuse prin decizia mentionata mai sus, urmand ca dupa reevaluare sa intocmeasca un nou raport al 
procedurii si sa transmita operatorilor economici implicati comunicarile privind rezultatul procedurii in cauza. 
 

V. Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANŢA 
 Au fost obținute Avizele tehnice de racordare pentru cele trei locații unde vor fi amplasate stațiile de reîncărcare: 
- 03915766/17.05.2019 
- 03915784/10.06.2019 
- 03916938/06.06.2019 
 
Au fost incheiate contracte de racordare cu E- Distribuție Dobrogea SA, după cum urmează : 
-Contract racordare 03915766 pentru amplasamemtul situat la Garajul RATC, 
-Contract racordare 03916938 pentru amplasamentul situat in strada Theodor Burada, 
-Contract racordare 03915784 pentru amplasamentul situat în strada Cișmelei. 
 

VI. Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA 
In vederea asigurari derularii activitatilor din proiect si pentru  crearea conditiilor tehnice necesare pentru instalarea 
statiilor de reincarcare S.C. Braicar S.A., in calitate de operator de transport public local la nivelul Municipiului Braila, 
a facut urmatoarele demersuri pentru modernizarea postului de transformare PT Depou Brailita: 
- Obtinere ATR nr. 30201945420/06.09.2019; 
- Intocmire proiect tehnic; 
- Obtinerea certificatului de urbanism nr.672/02.06.2020; 
- Obtinere autorizatie de construire nr. 438/04.08.2020. 

  
3.  MUNICIPIUL SLOBOZIA, MUNICIPIUL FOCŞANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, MUNICIPIUL 

ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL 
CONSTANŢA şi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA au obligația să 
realizeze demersurile necesare pentru definitivarea activităţilor minime necesare pentru punerea în 
funcţiune a mijloacelor de transport public achiziţionate prin proiect până la data recepționării 
acestora. Conform cererii de finanţare, activităţile minime necesare sunt: 
 

• MUNICIPIUL SLOBOZIA 
În ceea ce privește asigurarea activităților minime necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de 
transport public achiziționate, Primarul municipiului Slobozia, în calitate de reprezentant legal al 
instituției, și-a asumat, prin declarația de angajament depusă, că Municipiul Slobozia va asigura toate 
condițiile minime necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport public ce vor fi 
achiziționate. 
 
Au fost receptionate cele doua PT in anvelopa metalica (PTAB) de pe cele doua locatii de racordare si 
respectiv amplasare a statiilor de incarcare cu proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 
inregistrate cu nr. 53227/25.06.2020 si respectiv 53229 din aceeasi data. 
 
• MUNICIPIUL FOCŞANI 
Conform declaraţiei de angajament asumate de reprezentanţul legal al UAT Municipiul Focsani din cadrul 
proiectului, aceştia s-au angajat să realizeze demersurile necesare pentru definitivarea activităţilor minime 
necesare privind infrastructura de transport public, pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport 
public achiziţionate, până la data recepționării acestora. 
Până la momentul recepției autobuzelor UAT Mun. Focsani va asigura conditiile minime necesare pentru 
punerea în funcţiune a autobuzelor: achiziția și instalarea punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor 
electrice şi asigurarea în bune condiţii tehnice/operaţionale a infrastructurii rutiere pentru rularea 
acestora. 

 
• UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin 
Pentru asigurarea conditiilor minime necesare pentru punerea in functiune a mijloacelor de transport UAT 
Drobeta si-a asumat in scris ca va asigura aceste conditii pana la receptia statiilor de incarcare prin 
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declaratia Primarului Marius Vasile Screciu din 18.04.2019 si prin declaratia de angajament anexa la 
Ghidul solicitantului. 
 
-            U.A.T. Municipiul Drobeta Turnu Severin dispune de infrastructura rutieră asfaltata, calitatea 
carosabilulului fiind buna si foarte buna pentru rularea autobuzelor electrice precum și de stații de 
autobuz pentru imbarcarea/debarcarea pasagerilor pe toata ruta 4 pe care vor circula autobuzele 
achizitionate prin acest proiect; 
- U.A.T. Municipiul Drobeta Turnu Severin dispune de posibilitatea de garare a autobuzelor 
electrice in incinta autobazei Transport Public Urban Drobeta S.A. precum si montarea statiilor de 
incarcare lenta in incinta autobazei pentru care s-a obtinut aviz favorabil. 
- Sistemul de e-ticketing va fi montat pe autobuze precum si sistemul inteligent de trafic 
management prin proiectul complementar "Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și 
eficientizarea transportului public, reabilitare căi de rulare transport public, inclusiv piste bicicliști si 
realizare sistem inteligent de trafic management" cod MySMIS 128542. 
- Până la momentul recepției autobuzelor UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin va asigura 
conditiile minime necesare pentru punerea in functiune a autobuzelor electrice, instalarea statiilor de 
incarcare lenta si rapida şi asigurarea în bune condiţii tehnice a infrastructurii rutiere pentru rularea 
acestora. 
 
• MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA 
Municipiul Alexandria la momentul depunerii cererii de finantare, asigura toate conditiile minime necesare 
pentru punerea in functiune a mijloacelor de transport achizitionate, pe traseele incluse in proiect, dupa 
cum urmeaza: 

- construcţii, instalaţii şi echipamente specifice pentru întreţinerea, repararea şi parcarea 
mijloacelor de transport, precum: autobaza, garajul si atelierul Serviciului Comunitar Public Local de 
Persoane Alexandria, operatorul de transport public local de calatori din Municipiul Alexandria; 

- reţeaua de drumuri (strazile) pe care opereaza traseele Serviciul Comunitar Public Local de 
Persoane Alexandria, operatorul de transport public local de calatori din Municipiul Alexandria, sunt 
asfaltate,calitatea carosabilului fiind in general buna si foarte buna; 

- amenajările stradale, precum: staţii de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a biletelor de 
călătorie sunt existente si functionale; 

- autogara si terminalul pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători aferente Serviciului 
Comunitar Public Local de Persoane Alexandria, operatorul de transport public local de calatori din 
Municipiul Alexandria. 
 
• UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANŢA 
Referitor la activitățile minime necesare pentru punerea în funcțiune a mijloacelor de transport public 
achiziționate: 

- Achiziția punctelor/stațiilor de reîncărcare a autobuzelor electrice se face prin prezentul proiect. În 
vederea instalării acestora, UAT municipiul Constanța a obținut avizele tehnice de racordare pentru 
stațiile de încarcăre rapidă și stațiile de incărcare lentă, atașate prezentei; 
- U.A.T. Municipiul Constanta dispune de infrastructura rutieră pentru rularea autobuzelor electrice 
de 10 m., precum și de stații de autobuz pe traseele abordate prin proiect; 
- U.A.T. Municipiul Constanta dispune de posibilitatea de garare a autobuzelor electrice de 10 m. La 
autobaza Regiei Autonome de Transport Constanta. 

 
În perioada de raportare au fost semnate contractele de racordare cu S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. și 
a fost demarată achiziția de lucrări de racordare a stațiilor, inclusiv elaborarea documentațiilor tehnice. 
 
• UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA 
Municipiul Brăila, în cadrul Declarației de angajament, s-a angajat ferm ca până la data recepției 
mijloacelor de transport să definitiveze activitățile minime necesare, pentru punerea în funcțiune a 
mijloacelor de transport public achiziționate. 
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Municipiul Braila dispune in prezent de infrastructura rutiera necesara pentru exploatarea autobuzelor 
de 10 m precum si de infrastrusctura necesara pentru gararea acestora. 
 

4.  Dacă este cazul, MUNICIPIUL SLOBOZIA, MUNICIPIUL FOCŞANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu 
Severin,MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ 
MUNICIPIULCONSTANŢA şi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA au 
obligația implementăriiproiectelor/investiţiilor complementare activităţilor proprii ale 
proiectului aferent prezentului ordin definanţare până la data de 31.12.2023, altele decât cele 
minime necesare. Conform cererii de finanţare,aceste activităţi sunt: 

 

 MUNICIPIUL SLOBOZIA 
Activitățile proiectelor complementare şi asigurarea caracterului integrat: 
- Proiect 1.: „Sistem inteligent de management al traficului şi monitorizare bazat pe soluţii inovative”, 
codSMIS [128389], aprobat prin HCL nr. 231/28.11.2018. - Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor 
de management al traficului, inclusiv a sistemului demonitorizare video, precum și a altor sisteme de 
transport inteligente (STI) 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 23.04.2020 
 
- Proiect 2.: „Reabilitare căi de rulare ale transportului public în Municipiul Slobozia”,cod SMIS 
[128390],aprobat prin HCL nr. 229/28.11.2018. 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 18.02.2020 
 
- Proiect 3: „Creșterea mobilității urbane în cadrul zonei pietonale Casa Armatei”, cod SMIS 
[128392],aprobat prin HCL nr. 21/31.01.2019. 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 20.07.2020 
 
- Proiect 4: „Reabilitarea, modernizarea și conectarea zonei pietonale dintre străzile Ialomiței și AleeaPieții 
cu acces la Bulevardul Matei Basarab, la zona extinsă de mobilitate urbană”, cod SMIS [128391], aprobat 
prin HCL nr. 230/28.11.2018 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 30.04.2020 
 
- Proiect 5: „Modernizarea transportului public din Municipiul Slobozia”, cod SMIS [128393], aprobat prin 
HCL nr. 38/28.02.2019 (documentația tehnico-economică) și prin HCL nr. 16/31.01.2019 (studiu de 
oportunitate privind achiziția de autobuze). 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 23.04.2020 
 
- Proiect 6: „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a 
bicicletelor”,cod SMIS [128394], aprobat prin HCL nr. 232/28.11.2018 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 11.05.2020 
 
- Proiect 7: „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia”, cod SMIS 
[128395], aprobat prin HCL nr. 19/31.01.2019. 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 27.04.2020 
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- Proiect 8: „Rețea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilității alternative nepoluante”, 
codSMIS [128395], aprobat prin HCL nr. 18/31.01.2019 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 19.03.2020 
 
- Proiect 9: „CREAREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 
ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, cod SMIS [127030], aprobat prin HCL nr. 190/16.10.2018, valoarea totala 
aproiectului este de 3,386,339.68 lei (inclusiv TVA), depus la finantare prin OS 3.1 
Stadiu: 
Cerere de finanțare respinsă 
 
- Proiect 10: „Regenerarea spațiului urban zona „Orașelul Copiilor” din Municipiul Slobozia”, cod 
SMIS[129160], aprobat prin HCL nr. 20/31.01.2019, valoarea totala a proiectului este de 4,540,804.68 lei 
dincare eligibil 4,540,804.68lei, ce urmează a fi depus la finanțare prin OS 4.2. 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 23.03.2020 
 
- Proiect 11: „Cresterea calitatii serviciilor sociale si asigurarea educatiei timpurii in municipiul Sloboziaprin 
constructia si dotarea unei gradinite (zona Bora)”, cod SMIS [128956], aprobat prin HCL nr.17/31.01.2019, 
valoarea totala a proiectului este de 2,545,687.71 lei, depus la finantare prin OS 4.4 
Stadiu: 
În implementare începând cu data semnării, 21.01.2020 
 
 

 MUNICIPIUL FOCŞANI 
Proiectul “Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, 
Brăila,Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia”, cod SMIS 128112 se va derula in mod complementar 
şi  integrat cu următoarele proiecte: 
- “Modernizarea transportului public în Municipiul Focșani” (cod SMIS: 126571)  
• Proiectul este in implementare. Contractul de asistenta tehnica pentru managementul proiectului 
a fost semnat in 06.02.2020.  Procedura de atribuire a contractului de asistenta tehnica din partea 
proiectantului a fost finalizată. Contractul de asistenta tehnica din partea proiectantului a fost semnat in 
data de 31.08.2020 . Avand in vedere faptul ca prestatorul din cadrul contractului de asistenta tehnica din 
partea proiectantului are in sarcina acordarea de asistenta tehnica in stabilirea specificatiilor tehnice 
pentru fiecare echipament sau ansamblu de echipamente, obiect al procedurii de atribuire a contractului 
de furnizare, elaborarea documentatiei de atribuire pentru Contractul de furnizare poate demara dupa  
semnarea contractului de asistenta tehnica din partea proiectantului. Estimam demararea procedurii de 
atribuire in noiembrie 2020, iar semnarea contractului de furnizare in ianuarie 2021. 
- „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii 
atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale” (cod SMIS: 
126533). 
• Proiectul este in implementare. Contractul de asistenta tehnica pentru managementul proiectului 
a fost semnat in 25.11.2019. Contractul de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor a fost semnat 
in 22.04.2020. A fost finalizata etapa de evaluare tehnica a ofertelor in cadrul procedurii de atribuire a 
contractului de proiectare si executie a lucrarilor din cadrul proiectului. Procedura nu a fost atribuita pana 
in prezent si contractul nu a fost semnat intrucat in data de 05.10.2020 Autoritatea Contractanta a primit 
si inregistrat Contestatia nr. 90715 in cadrul procedurii. Astfel, CNSC a instiintat Autoritatea Contractanta 
ca ofertantul a formulat o contestatie la procedura de achizitie. In prezent, procedura este in faza de 
verificare a documentelor dosarului de achizitie publica de catre CNSC in vederea solutionarii contestatiei. 
 
- „Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizare” (cod SMIS: 128809) 
• Proiectul este in implementare. Se afla in curs de desfasurare procedura de atribuire a contractului 
de asistenta tehnica in managementul proiectului, urmand ca prestatorul sa acorde sprijin in derularea 



MLPDA 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 3 
Data  2020 

 

29 | 3 7  
 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 

celorlalte proceduri de atribuire a contractelor prin nominalizarea a cate un expert cooptat pe langa 
comisiile de evaluare.    
 
• UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin 
Activitati/proiecte complementare: 
- "Creșterea mobilității urbane prin modernizarea și eficientizarea transportului public, reabilitare căi de 
rulare transport public, inclusiv piste bicicliști si realizare sistem inteligent de trafic management" cod 
MySMIS 128542 
Activităţile proiectului constau în: 
-Achiziția a 6 autobuze electrice pentru înlocuirea parțială a parcului de vehicule; 
-Asigurarea soluției de alimentare pentru autobuze; 
-Implementarea unui sistem de e-ticketing modern, cu toate componentele sale: în stațiile de transport 
public (automate de vânzare a titlurilor de călătorie în 6 locații), în vehiculele de transport public 
(validatoare la bordul vehiculelor de transport public), dispecerat (servere, echipamente imprimare titluri 
de călătorie, aplicații software dedicate), mobile (dispozitive verificare titluri de călătorie); 
- Modernizarea a 5 de stații de transport public, prin achiziționarea de mobilier urban; 
- Implementarea unui sistem de informare a călătorilor, cu toate componentele sale: în stațiile de 
transport public, în vehiculele de transport public, dispecerat; 
- Implementarea componentei de supraveghere video: în stațiile de transport public și în vehiculele de 
transport public (camere video de supraveghere), dispecerat (servere, echipamente, aplicații software 
dedicate); 
- Implementarea unui sistem de monitorizare și management al flotei de autobuze: componenta 
centrală (dispecerat). 
- Înființarea unui dispecerat pentru eficientizarea transportului public: componenta centrală (servere, 
echipamente, aplicații software dedicate). 
- Aplicație mobilă de călătorie integrată cu soluțiile de mobilitate alternativă; 
- Implementarea componentei de prioritizare a vehiculelor de transport public; 
- Implementarea componentei de trafic management, cu toate componentele sale: locale (în intersecții și 
treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente și software în Centrul de control) si distribuite 
(rețea de comunicații); 
- Executarea unor lucrari considerate necesare pentru reabilitarea infrastructurii rutiere pe străzile 
aferente traseelor de transport public, cu delimitarea fizică a benzilor de transport public (acolo unde este 
posibil), reabilitarea trotuarelor și amenajarea spațiilor verzi. 

 
Stadiu: - A fost semnat contractul pentru componenta „Cai de rulare” proiectare si executia lucrarii si a 
fost emis a fost ordinul de incepere pentru serviciile de proiectare;  
- Achizitia sistemului de „Trafic management” proiectare si executia lucrarii este in faza de 
reevaluare a ofertelor in urma sentintei CNSC; 
- A fost publicata in SICAP achizitia pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru 
implementarea componentei de transport public (autobuzele electrice si statiile de incarcare aferente 
acestora). 
 
Caracterul integrat si modul de relationare cu proiectele „Sistem alternativ de mobilitate urbana utilizand 
statii automate de inchiriere a bicicletelor-Drobeta VELOCITY”, cod SMIS 128839, sunt date de aportul 
adus la scaderea consumului de CO2, la schimbarea comportamentului calatorilor, respectiv la cresterea 
numarului de calatori cu transportul public si cresterea numarului de biciclisti, de reabiltiare a cailor de 
rulare si de creare a pistelor de biciclisti cu scopul de a extinde in viitorul apropiat traseele de biciclisti. 
 
Stadiu: Achizitia pentru proiectare si executia lucrarii este in faza de finalizare si semnare a contractului. 
 
Caracterul integrat si modul de relationare cu proiectul „Parcare Park and Ride”, cod SMIS 129374, sunt 
date de prezenta spatiului de parcare pentru autobuze, statiilor de incarcare electrica, datortita faptului ca 
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acest proiect va contribui la schimbarea comportamentului calatorilor, prin alegerea transportului public 
in detrimentul celui cu autoturisme personale. 
Stadiu: 
Achizitia pentru proiectare si executia lucrarii este in faza de finalizare si semnare a contractului. 
 
• MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA 
Descrierea activitatilor complementare conform cerintelor Ghidului solicitantului 4.2.11., pct. B: 
- a.2.1. Implementarea STI – sistem de transport inteligent 
- a.2.2. Parcari “park and ride” 
- a.2.3. Sisteme e-ticketing 
- a.2.4. Depouri/autobaze 
- a.2.5. Statii de transport public 
 
Caracterul integrat este asigurat prin proiectul “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, 
prin adoptarea unui transport public ecologic”, cod SMIS 128167, aflat in etapa de evaluare tehnica si 
financiara, prin care se va realiza construirea/modernizărea traseelor/pistelor pentru pietoni și biciclete. În 
cadrul proiectului “Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport 
public ecologic”, cod SMIS 128167, se va realiza autobaza necesară gestionării serviciului de transport 
public al Municipiului Alexandria, in care se va face si incarcarea autobuzelor, prin racordarea la statii de 
incarcare, precum si minima mentenanta a acestora. 
 
Stadiu: 
Proiectul complementar SMIS 128167 - Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin 
adoptarea unui transport public ecologic, in acest moment se afla in procedura de achizitie a serviciilor 
de proiectare. Achizitia serviciilor de proiectare aferente realizarii activitatilor mentionate mai sus, nu a 
putut fi finalizata cu incheierea contractului de prestari servicii de proiectare intrucat aceasta a fost 
contestata la CNSC . 
 
In urma emiterii de catre CNSC a Deciziei nr. 1916/C7/2092 din 19.10.2020, Autoritatea Contractanta a 
procedat la punerea in aplicare a masurilor dispuse prin decizia mentionata mai sus, urmand ca dupa 
reevaluare sa intocmeasca un nou raport al procedurii si sa transmita operatorilor economici implicati 
comunicarile privind rezultatul procedurii in cauza. 

 
• UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANŢA 
Pentru asigurarea compementarității și asigurarea caracterului integrat cu alte proiecte 
finalizate/depuse spre finanțare: 
- În luna decembrie 2018, U.A.T. Municipiul Constanta a finalizat proiectul ”Achiziționarea de 
autobuzeurbane noi, cu podea joasă, motor Diesel Euro 6 – clasa C, pentru transportul public local”. Prin 
proiectau fost achiziționate 104 autobuze noi, Euro Diesel 6. 
 
Stadiu: 
Autobuzele  achizitionate in anul 2018 prin proiectul anterior mentionat se afla in stare de functionare. 
- U.A.T. Municipiul Constanta a depus spre finanțare în luna martie 2019 proiectul ”Acces și mobilitate 
pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”, cod SMIS 129226 
Stadiu: 
In data de 06.04.2020 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 5224. Incepand cu data semnarii 
Contractului, respectiv 06.04.2020, proiectul se afla in etapa de implementare. 
 
- U.A.T. Municipiul Constanta a depus spre finantare în luna martie 2019 proiectul ”Imbunatatirea 
mobilității în municipiul Constanța între Gara CFR și stațiunea Mamaia” - cod SMIS 129224. 
Stadiu: 
In data de 17. 02.2020 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 5091. Incepand cu data semnarii 
Contractului, respectiv 17.02.2020, proiectul se afla in etapa de implementare.. 
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- U.A.T. Municipiul Constanta a depus spre finantare în luna martie 2019 proiectul ”Imbunătățirea 
mobilității în municipiul Constanța în zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei” -cod SMIS 129227. 
Stadiu: 

In data de 11.06.2020 a fost semnat Contractul de finanțare cu nr. 5568. Incepand cu data semnarii 
Contractului, respectiv 11.06.2020, proiectul se afla in etapa de implementare. 

 
• UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA 
 
Proiectul este complementar cu următoarele investiții: 
- „Modernizarea și reabilitarea Străzii Calea Călărașilor din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între Bd. 
Dorobanților și Bd. Independenței” în cadrul căruia pe Calea Călărașilor pe tronsonul cuprins între 
Bulevardul Dorobanților și Bulevardul Independenței prin implementarea proiectului cu finanțare 
nerambursabilă prin POR 2007-2013, în baza contractului de finanțare nr.1203/30.12.2010, au fost 
realizate investiții care au vizat inclusiv modernizarea și reabilitarea părții carosabile a tronsonului de 
drum amintit; 
- „Modernizare transport electric pe Calea Galați” în cadrul căruia sunt propuse, pe Calea Galați pe 
tronsonul cuprins între Bulevardul Independenței și Bulevardul Dorobanților intervenții vizând 
modernizare infrastructurii utilizata in transportul public prin realizarea unei benzi dedicate transportului 
in public, reabilitarea carosabilul si trotuarelor aferente suprafeței proiectate, realizarea masurilor de 
siguranța rutiera, realizarea unor stații de calatori moderne și amplasarea automatelor de bilete, 
modernizarea sistemului de semaforizare și de supraveghere video pentru prioritizarea traficului, 
refacerea marcajelor rutiere și a semnalizărilor verticale. 
A fost semnat contractul de finanțare nr. 5837/30.07.2020 în baza căruia va fi asigurată prin Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - "Sprijinirea dezvoltării urbane durabile", Prioritatea 
de investiţii 4.1 - "Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă" finanțarea proiectului In prezent se afla in derulare procedura de 
achizitii pentru atribuirea contractului de proiectare si executie. 
 
Alte investitii realizate de UAT Municipiul Braila având ca rezultat reabilitarea infrastructurii de transport 
pe traseul liniei nr. 2: 
-      pe Calea Galați, tronsonul cuprins între capătul liniei de transport public 2 (Vidin) și Pod Brăilița au 
fost realizate lucrări de reabilitare a carosabilului; 
-  pe Calea Galați, tronson cuprins între Str. Mircea Mălăeru și Bulevardul Dorobanților prin 
implementarea proiectului cu finanțare nerambursabilă prin POR 2007-2013 „Modernizarea și 
reabilitarea Străzii Calea Galați, pe tronsonul cuprins între Bd. Dorobanților și Str. Mircea Mălăeru colț cu 
str. Costache Negruzzi” s-a realizat reabilitarea infrastructurii de transport; 
-   prin proiectul „Sistemul de supraveghere în vederea creșterii siguranței și prevenirii criminalității în 
Municipiul Brăila” SMIS 19841, implementat cu finanțare prin POR 2007-2013, a fost realizat un  sistem de 
monitorizare video; 
-  există depouri amenajate, respectiv Depou Vidin și Depou Radu Negru 
 
 
5.  “MUNICIPIUL FOCŞANI, UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin, UNITATEA 

ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANŢA şi UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA au obligaţia să depună contractul de servicii publice de 

transport de călători aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, inclusiv anexele 

solicitate (a se vedea secţiunea 5.3 Anexele la depunerea cererii de finanţare, pct. 17.1 şi 17.2.A din 

ghidul solicitantului) şi documentele statutare ale operatorului, în termenele stabilite prin ghidul 

specific și contractul de finanțare, în funcție de procedura de atribuire a contractului de servicii publice 

(atribuire directă sau competitivă), iar pe perioada de implementare şi de durabilitate a contractului de 

finanţare, beneficiarul are obligaţia de a publica anual, informaţiile solicitate la art. 7 alin. (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007”  
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Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 

 

 
I. Partener 1:  UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA 

 
Prin HCL nr. 53/28.03.2019, a fost aprobată darea în administrare, prin gestiune directă a serviciului public de 
transport local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, 
denumit Operator Intern, pe o perioadă de 6 ani. Darea in administrare a fost realizată cu respectarea 
Regulamentului nr. 1370/2007.   

 
II. Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local cu nr.171 din 28.08.2019 a intrat in vigoare la 
data de 1 septembrie 2019. Acesta a fost transmis liderului de parteneriat insotit de Avizul Consiliului Concurentei 
nr. 11429/20.08.2019 si de Hotararea nr 12 din 28.08.2019 prin care Adunarea Generala a Asociatiei Metropolitan 
Trans aproba delegarea serviciului de transport public local prin curse regulate. 
Municipiul Focsani va publica un raport cumulativ privind obligatiile de serviciu public in conformitate cu prevederile 
art. 7 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 
 

III. Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 
In data de 22.08.2019 UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a semnat contractul nr.25770 pentru delegarea 
gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune cu operatorul Transport Public Urban Drobeta S.A. 
pentru o durata de 6 ani incepand cu 01.01.2020. 
 

IV. Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
Stadiul contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori: 
UAT Municipiul Alexandria are incheiat contractul de servicii de transport public local de calatori nr. 
23834/29.10.2018, cu operatorul de transport public local Serviciul comunitar de transport public local de persoane 
Alexandria, cu o durata de 5 (cinci) ani, contract incheiat in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007, aviz Consiliul Concurentei nr. 13077/23.10.2018. 
 

V. Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANŢA 
UAT Municipiul Constanța a incheiat si transmis Contractul  nr. 211817/01.11.2019 de delegare a serviciului public 
de transport local de persoane prin concesiune in municipiul Constanța (inclusiv anexele acestuia) si Avizul 
Consiliului Concurenței nr. 12815/18.09.2019. 
 
 

VI. Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA 
In vederea indeplinirii acestei obligatii contractuale, Municipiul Braila a obtinut Avizul Consiliului Concurentei nr. 
4481/28.04.2020 inregistrat sub nr.  F512/29.04.2020. 
Dupa obtinerea acestui aviz Municipiul Brăila a semnat cu S.C. BRAICAR S.A. Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport local în Municipiul Brăila nr.13828/11.06.2020. 
 
VI Rezultatele proiectului/ Indicatori 
VI.1 Indicatori POR 
Indicator de realizare 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada curentă 
(agregată) 

Denumire ID UM    

Pasageri transportati in 
transportul public urban în 
România 

 pasageri/an Creștere estimată 
de cca. 2.733.855  

  

Emisii GES provenite din 
transportul rutier 

 tone 
CO2/an 

Scădere estimată 
de cca.1.551  

  

 
VI.2 Indicatori de proiect 
Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în perioada 
curentă (agregată) 
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Denumire      UM    

Operațiuni implementate destinate 
transportului public si 
nemotorizat 

operaţiuni 1   

 
VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 
 
a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de finanţare) 

 Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

 Difuzări media şi în presă 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentaţia proiectului 

 Altele (vă rugăm specificaţi) 

 

Partener 1:  UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA 
 
În primul trimestru de implementare: 
 Prin adresa  ADRBI nr. 12368/20.11.2019 a fost transmis  avizul pentru conformitatea cu MIV a descrierii proiectului, 
care a fost afişat pe site-ul instituţiei, la adresa: 
http://sloboziail.ro/primaria/Informare-Autobuze-Electrice-2019.html 
 
În cel de-al treilea trimestru de implementare: 
Nu au fost realizate acțiunile de informare și publicitate, având în vedere că achiziția este încă în desfășurare. 
 
În cel de-al patrulea trimestru  de implementare: 
-realizarea si avizarea machetei Comunicatului de presa prin Avizul ADR BI nr. 8878/30.09.2020. 

 https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-
braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-4/ 

 https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-
braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-5/  

 https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-
braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-6/ 

 
Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI 
 
În primul trimestru de implementare: 
A fost intocmit  draftul descrierii proiectului de pe site-ul internet al instituţiei, pentru a fi  transmis catre ADRBI  de 
catre Liderul de parteneriat in vederea obtinerea avizului privind conformitatea cu MIV.  

În al doilea trimestru de implementare: 

Prin adresa  ADRBI nr. 1580/13.02.2020 a fost transmis avizul pentru conformitatea cu MIV 2014-2020 a descrierii 
proiectului, care s-a afisat pe pagina de internet a institutiei https://www.focsani.info/stiri/informare-proiect-rdquo-
achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-rdquo,   la data de 17.02.2020. 

În cel de-al treilea trimestru de implementare și cel de-al patrulea trimestru de implementare nu au fost realizate 
acțiuni de informare și publicitate, având în vedere că achiziția nu este încă demarata. 
 

Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 
În primul trimestru de implementare: 
A fost intocmit  draftul descrierii proiectului ce urmeaza a fi postat pe site-ul internet al instituţiei, pentru a fi  
transmis catre ADRBI  de catre Liderul de parteneriat in vederea obtinerea avizului privind conformitatea cu MIV.  
 
În al doilea trimestru de implementare: 

http://sloboziail.ro/primaria/Informare-Autobuze-Electrice-2019.html
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-4/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-4/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-5/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-5/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-6/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-6/
https://www.focsani.info/stiri/informare-proiect-rdquo-achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-rdquo
https://www.focsani.info/stiri/informare-proiect-rdquo-achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-rdquo
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S-a primit aviz favorabil ADRBI nr. 1357/2020  pentru macheta anunțului de informare cu datele proiectului si a fost 
publicat pe site-ul primăriei https://primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2020/02/model-anunt-site-UAT-SMIS-
128112-.pdf în data de 11.02.2020. 
 
În cel de-al treilea trimestru de implementare: 
Au fost intocmite machetele pentru comunicatul de presa pentru inceput de proiect, etichete autocolante, panou 
temporar, placute informative, pliante si afise. Urmeaza sa fie transmise pentru obtinerea avizului de conformitate 
cu regulile de identitate vizuala. 
 
În cel de-al patrulea trimestru de implementare: 
In data de 20.08.2020 a fost obtinut avizul de conformitate cu MIV a machetelor pentru materialel publicitare ADRBI 
nr.7657. 
In data de 26, 27, 28 August 2020 a fost publicat comunicatul de presa pe site-ul www.curierulnational.ro conform 
MIV POR 

- https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-
braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112/ 

 
- https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-

braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-2/ 
 

- https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-
braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-3/ 
 

 
In data de 28.09.2020 UAT Drobeta Turnu Severin a receptionat o parte din materialele de informare si publicitate 
ale proiectului si anume: etichete autocolante, placute de informare, comunicat de presa, afise A3, si pliante. 
 
Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 
În primul trimestru de implementare: 
Prin adresa  ADRBI nr. 12683/27.11.2019 a fost transmis  avizul pentru conformitatea cu MIV a descrierii proiectului, 
care s-a afișat pe site-ul internet al instituţiei la 28.11.2019, la adresa: 
http://www.alexandria.ro/informare-publica/ 
Totodată, prin adresa a fost emis avizul ADRBI pentru materialele informative ce vor fi realizate în cadrul 
contractului pentru servicii de informare si publicitate. 
În al doilea trimestru de implementare: 
A fost publicat comunicatul de presa in mass media online http://ziarulteleormanul.ro/comunicat-anunt-de-presa/  
În cel de-al treilea trimestru de implementare: 
Au fost realizate materialele cuprinse in contractul de informare si publicitate: 

- Anunt incepere proiect, 
- Panouri informare, 
- Placa permanenta, 
- Autocolante, 
- Placute mijloace de transport.   

 
Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANŢA 
 
 În primul trimestru de implementare: 
Prin adresa  ADRBI nr. 12758/28.11.2019 a fost transmis  avizul pentru conformitatea cu MIV a descrierii proiectului, 
care s-a afișat pe site-ul internet al instituţiei, la adresa: 
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/proiecte/proiecte-in-implementare-
por/informare-proiect-abe-10-m-(site).pdf 
În cel de-al treilea trimestru de implementare: - a fost finalizată  achiziția serviciului de informare și publicitate 
aferentă proiectului 
În cel de-al patrulea trimestru  de implementare-  a fost semnat Contractul de prestări servicii de informare și 
publicitate aferent proiectului. 
  
 

https://primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2020/02/model-anunt-site-UAT-SMIS-128112-.pdf%20în%20data%20de%2011.02.2020
https://primariadrobeta.ro/wp-content/uploads/2020/02/model-anunt-site-UAT-SMIS-128112-.pdf%20în%20data%20de%2011.02.2020
http://www.curierulnational.ro/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-2/
https://curierulnational.ro/achizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses-alexandria-braila-constanta-dr-tr-severin-focsani-slobozia-cod-smis-128112-2/
http://www.alexandria.ro/informare-publica/
http://ziarulteleormanul.ro/comunicat-anunt-de-presa/
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/proiecte/proiecte-in-implementare-por/informare-proiect-abe-10-m-(site).pdf
http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/proiecte/proiecte-in-implementare-por/informare-proiect-abe-10-m-(site).pdf
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Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA 
 
În primul trimestru de implementare: 
Prin adresa  ADRBI nr. 12758/28.11.2019 a fost transmis  avizul pentru conformitatea cu MIV a descrierii proiectului, 
care a fost publicat pe site ul propriu in data de 28.11.2019, la adresa: 
http://www.primariabr.ro/wp-
content/uploads/2018/documentePDF/Proiecte%20si%20strategii/POR/anunt%20site%20UAT%20Braila%20-
%20SMIS%20128112_-2.pdf 
În cel de-al treilea trimestru de implementare:  
In urma Acordul de încetare nr.8278/20.03.2020 a contractului de servicii nr.1867/21.01.2020 si actualizarii tipului 
de procedura in modulul achizitii, Municipiul Braila a demarat procedura de achizitie (procedura simplificata) in 
vederea atribuirii contractului de servicii de publicitate si informare prin publicarea in SEAP in data de 27.05.2020 a 
anuntului cu nr. SCN1068871. In urma derularii procedurii de achizitie a fost semnat Contractul de servicii nr. 
19201/30.07.2020. 
În cel de-al patrulea trimestru de implementare: 
Privitor la activitatea de informare si publicitate in data de 12.08.2020 a fost emis ordinul de incepere nr. 20577 
pentru realizarea machetei comunicatului de presa privind lansarea proiectului. Macheta realizata de SC Lemings SRL 
a fost receptionata de Municipiul Braila cu PV nr.20741/14.08.2020 si a obtinut avizul ADR-BI nr.8137/04.09.2020. 
Comunicatul de presa a fost publicat online pe portalul www.infobraila.ro in perioada 14-16 septembrie 2020. 
https://www.infobraila.ro/wp-content/uploads/2020/09/Anunt-lansare-%E2%80%9EAchizitie-mijloace-de-
transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses...%E2%80%9C.jpg 
 

 
b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?   
  Da      Nu  
 
 
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de Comunicare OI POR?      
  Da      Nu 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi publicitate? Detaliaţi 
Partener 1:  UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA 
A fost emisă Dispoziția pentru desemnarea membrilor UIP SMIS 128112 prin care  d-na Păun Elena Raluca a fost 
desemnată  că responsabil cu  informarea  și publicitatea. 
 
Partener 2: U.A.T. MUNICIPIUL FOCŞANI 
Conform Dispozitiei nr. 785/30.07.2018 și a fișelor de post, atat membrul in echipa de implementare a proiectului, 
cat si membrul supleant (in lipsa acestuia) au fost numite persoane responsabile in vederea organizarii si derularii 
actiunilor de informare si publicitate. 
 
Partener 3: U.A.T. MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN 
Activităţile proiectului, inclusiv cele privind informarea şi publicitatea sunt derulate de cei doi membri ai echipei,  
desemnaţi prin Dispoziţia 1685/19.07.2018. Pentru UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin responsabilul de proiect 
se ocupa de actiunile de informare si publicitate din cadrul proiectului 
 
Partener 4: U.A.T. MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
 Prin Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 1729/18 septembrie 2018-Tabacitu Stefan - membru titular, 
Gogoi Maria – membru supleant, modificata prin Dispozitia Primarului Municipiului Alexandria nr. 1468/29 iulie 
2019 – Tabacitu Stefan - membru titular, Pirjolea Claudia – membru supleant. 
 
In urma publicarii Ordinului nr. 3860/23.09.2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de 
accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2018/4/4.1/3/in parteneriat, Obiectiv specific 
4.1-Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate 
urbana durabila, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice 
nr. 6113/2018, cu modificarile ulterioare, la nivelul UAT Municipiul Alexandria s-a emis Dispozitia Primarului 
Municipiului Alexandria nr. 1545/12 octombrie 2020, de modificare si completare a Dispozitiei Primarului nr. 
1468/29.07.2019, prin care a fost inlocuit dl. Tabacitu Stefan din functia de Membru titular, cu dl. Teodorescu 
Octavian. 
De asemenea prin Dispozitia Primarului mentionata mai sus au fost incluse in echipa de implementare a proiectului 

http://www.primariabr.ro/wp-content/uploads/2018/documentePDF/Proiecte%20si%20strategii/POR/anunt%20site%20UAT%20Braila%20-%20SMIS%20128112_-2.pdf
http://www.primariabr.ro/wp-content/uploads/2018/documentePDF/Proiecte%20si%20strategii/POR/anunt%20site%20UAT%20Braila%20-%20SMIS%20128112_-2.pdf
http://www.primariabr.ro/wp-content/uploads/2018/documentePDF/Proiecte%20si%20strategii/POR/anunt%20site%20UAT%20Braila%20-%20SMIS%20128112_-2.pdf
https://www.infobraila.ro/wp-content/uploads/2020/09/Anunt-lansare-%E2%80%9EAchizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses...%E2%80%9C.jpg
https://www.infobraila.ro/wp-content/uploads/2020/09/Anunt-lansare-%E2%80%9EAchizitie-mijloace-de-transport-public-autobuze-electrice-10-m-ses...%E2%80%9C.jpg
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constituita la nivelul UAT Municipiul Alexandria posturi si persoanele aferente, echipa avand urmatoarea 
componenta: Membru titular – Teodorescu Octavian, Membru supleant – Pirjolea Claudia, asistent proiect – Pinga 
Dorina, responsabil achizitii – Cioaca Alina, responsabil financiar – Raboj Mona. 
 
Partener 5: U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANŢA 
Pentru partener UAT Municipiul Constanța activitatea de informare, comunicare  și publicitate este asigurată de 
personalul desemnat prin Dispoziția de primar nr. 1781/10.05.2019, respectiv: membru Monika Tischler   și membru 
supleant Elena Mocanu, în colaborare cu direcțiile responsabile din aparatul de specialitate al primarului. 
 
Partener 6: U.A.T. MUNICIPIUL BRĂILA 
Activitatea de informare și publicitate  este asigurată de către cei 2 membrii desemnați din partea Municipiului Brăila 
să facă parte din unitatea de implementare a proiectului. 
 

 
VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia  anticipată în cererea de finanţare  
 
Aprobate 

Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

- - 

  

Notificare Nr. şi data notificare Obiect notificare 

1/15.04.2020 Actualizare sectiuni: Solicitant, Plan de achizitii, Plan anual 
de cheltuieli, Resurse umane implicate, Grafic de 
rambursare 

  

IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de sanse 

Egalitate de gen 

În toate aspectele desfasurarii proiectului se vor lua în considerare capacitățile, nevoile si aspirațiile diferite ale 
persoanelor de sex masculin si feminin, cât si tratamentul egal al acestora, eliminându-se orice fel de discriminare, 
directa sau indirecta, pe criterii de sex, în special prin referire la starea civila sau familiala sau prin orice excludere, 
restrictie ori diferenta de tratament, direct sau indirect, între femei si barbati sau în relatia cu grupuri defavorizate 
din societate. Vor putea beneficia de rezultatele implementarii proiectului, fara discriminare si fara a li se îngradi în 
vreun fel drepturile si libertatile fundamentale, toti cei identificati ca beneficiari directi si indirecti. De rezultatele 
implementarii proiectului vor putea beneficia toate categorii de populație, fara discriminare în funcție de gen, rasă, 
origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală si fara a li se îngradi în vreun fel drepturile si libertatile 
fundamentale, prin asigurarea accesului fără bariere la mijloacele de transport prevazute prin proiect.  

Nediscriminare 

Autobuzele electrice vor fi realizate în conformitate cu actele normative adoptate cu privire la accesul în 
autobuzele electrice a persoanelor cu dizabilități, respectiv: Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice nr. 189/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor 
civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 
051/2000", Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare şi Regulamentul 107 CEE-ONU. Autobuzele electrice vor avea o capacitate 
de transport de minim 70 persoane din care minim 29 de persoane pe scaune (calculată la 0,125 m2/călător în 
picioare, conform CEE-ONU R 107), plus conducătorul auto. Producătorul poate suplimenta numărul de locuri 
pentru călătorii din autobuzul electric prin montarea de scaune rabatabile. Aceste scaune rabatabile vor fi 
amplasate în sectorul pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, în zona destinată persoanelor cu dizabilități 
va fi prevăzut un șezut rabatabil cu un spătar și centura retractabilă pentru persoanele care se deplasează cu 
cadru. În zona ușii unde este amplasată trapa destinată accesului persoanelor cu dizabilități, se va rezerva un 
spațiu destinat căruciorului. În zona frontală va fi prevăzut un perete de sprijin cu accesorii pentru asigurarea 
căruciorului (centura retractabilă pentru cărucioare simple și fixare în podea pentru cărucioarele electrice), iar pe 
peretele lateral o bară de susținere cu rulou tapițat pentru persoanele cu orteze.  
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Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilităţi 

Proiectul propune achizitionarea a 70 mijloace de transport - autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12 m, 
moderne - proiectate cu respectarea principiilor privind accesul persoanelor cu dizabilități prin adoptarea de 
diferite soluții. Vor fi asigurate următoarele măsuri minime: - Autobuzele vor fi prevăzute cu o rampă pentru 
facilitarea accesului persoanelor care se deplasează cu cărucior rulant sau a căruciorului pentru copii. La ușa unde 
este montată rampa de acces vor fi montate atât la interior cât și la exterior butoane pentru solicitarea deschiderii 
ușii, respectiv pentru acționarea rampei. - Caroseria va fi auto portantă de tip cheson și va avea podeaua coborâtă. 
Nu vor exista trepte pe toată suprafața disponibilă pentru călătorii în picioare. - Dispunerea scaunelor și 
dimensiunea spațiului destinat accesului persoanelor cu mobilitate redusă (în zona amplasării rampei de acces 
destinată acestui scop) va asigura respectarea normelor internaționale și europene în vigoare. - Suspensia va fi 
integral pneumatică, gestionată electronic, cu posibilitatea ajustării gărzii la sol pe o singură parte pentru accesul 
persoanelor care se deplasează cu căruciorul rulant (funcția de îngenunchiere/kneeling), cât și integral în situațiile 
de drum cu denivelări cu limitarea vitezei de deplasare. 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabilă 

Utilizarea eficientă a resurselor 

• Utilizarea eficientă a resurselor Prin implementarea proiectului se vor asigura servicii de transport public de 
călători cu utilizare eficientă a resurselor (consum de spațiu, consum de energie, poluare a aerului si a solului, 
poluare fonică, efect de seră, eficienţa timpului). Proiectul prevede aplicarea unor măsuri de achiziționare a 70 
autobuze electrice pentru modernizarea parcului de autobuze existent în Mun. Piteşti şi Mun. Târgu Mureş și 
dezvoltarea unui sistem de transport public de călători atractiv si eficient cu impact pozitiv în termen de diminuare 
a traficului rutier cu autoturisme, reducere a emisiilor de CO2 si poluării fonice din municipii. Proiectul promoveaza 
principiile durabilitații si sustenabilității, prin achiziția de sisteme eco-eficiente, care respectă principiul “tehnologii 
curate”, oferind un consum de energie redus, respectând standardele privind eficienţa energetică. Beneficiarii 
urmareșc respectarea principiilor de dezvoltare durabilă și de către Furnizorul mijloacelor de transport, conform 
condițiilor minime stabilite prin caietul de sarcini, privind utilizarea de materiale si componente eco-friendly fară 
degajarea de gaze toxice şi fum puternic, conforme cu prescripțiile internaționale privind reciclarea.  
 

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 

Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de CO, NOx, VOCs, PM10 si CO2 prin asigurarea de condiţii superioare 
(vehicule moderne, cu podea joasă, 100% electrice cu zero emisii, mai rapide, mai puţin zgomotoase, cu facilităţi 
STI – sisteme tehnice inteligent), respectiv prin oferirea alternativelor de transport, creşterea numărului de 
persoane care vor utiliza transportul public şi descurajarea deplasărilor cu autoturismul personal. Se estimează că, 
pentru intreg proiectul, după implementarea acestuia, emisiile de GES vor scădea, pentru fiecare an, cu 3.274 tone 
CO2 echivalent pe an. Având în vedere caracteristicile de expunere specifice datorate localizarii proiectului, 
principalele ameninţări legate de hazardele climatice si riscurile asociate sunt vânt puternic, furtuni, inundaţii si 
cutremure care au repercursiuni pe partea de infrastructură, respectiv prin deteriorarea căilor de rulare - liniilor de 
alimentare sau inundarea acestora, care pot provoca defecţiuni mecanice/electrice a mijloacelor de transport în 
comun de călători, caz în care remedierea defecţiunilor însemnând echipamentele, subansamblurile si agregatele 
vor fi asigurate de către Furnizor. Mai mult, Furnizorul va fi responsabil pe întreaga durata de viaţa a autobuzelor 
electrice, de remedierea viciilor ascunse de material, concepţie sau execuţie pentru vehicul ca ansamblu cât şi 
pentru toate agregatele, sistemele şi echipamentele sale, pe cheltuiala sa.  
 

IX.3 – Schimbări demografice 
 
Nu este cazul 

Semnătura Reprezentantului Legal: 

p. ION ŞTEFAN, MINISTRUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ŞI ADMINISTRAŢIEI 
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