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PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 
Raport progres nr. 4 
 
 

Nr. 1978./25.01.2021 
 
 
 
  
I. Prezentare generală  

Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile  

Titlu proiect  Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, 
prin adoptarea unui transport public ecologic 

Beneficiar  UAT Municipiul Alexandria 

Cod SMIS  128167 

Perioada de raportare 22.10.2020-21.01.2021 

Regiunea de Dezvoltare/ Locația 
proiectului 

Sud Muntenia / Municipiul Alexandria 

Data de începere a perioadei de 
implementare  

14.11.2017 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

31.08.2023 

 
II. Detalii despre beneficiar 
Beneficiar  UAT Municipiul Alexandria 
Adresa / sediu Strada Dunării, nr. 139, Alexandria, Teleorman 
Tel. 0247 / 317.732, Fax 0247/ 317.728, E-mail:  primalex@alexandria.ro 
Manager Proiect Tăbăcitu Ștefan 
Reprezentant legal Drăgușin Victor 
 
 
III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 1    

Obiectivul general al proiectului “Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, 
prin adoptarea unui transport public ecologic” îl reprezintă reducerea emisiilor de carbon în 
Municipiul Alexandria, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Reducerea emisiilor GES cu 5,2 %, prin achiziția unui numar de 300 de biciclete, achiziția 
de 15 stații de bike sharing de 20 de locuri si 7 stații de bike sharing de 40 de locuri, pana la 
finalizarea proiectului. 
2. Scurtarea timpului de calatorie prin realizarea de piste de biciclete cu suprafața de 14625 
m, realizarea/modernizarea a 32 de stații de autobuz, pana la finalizarea proiectului pana 
la finalizarea proiectului. 
3. Imbunatațirea infrastructurii Municipiului alexandria prin construirea unei autobaze în 
suprafața de 2333 mp (formată din cladire administrative cu suprafata de 940 mp, service si 

                                                        
1
  Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de finanţare,  

X  Raport Trimestrial  

   Raport Final 
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spalatorie cu suprafața de 613mp, 16 locuri de parcare pentru autobuze cu suprafața de 780 

mp) si construirea unei suprafețe de 5560 mp de tip park&ride cu 200 locuri de parcare, 
pană la finalizarea proiectului. 
4. Decongestionarea traficului prin realizarea unui sistem de management al traficului prin 
amenajarea a 15 intersecții de prioritizare a traficului, realizarea unui sistem de 
supraveghere video prin montarea a 96 de camera video, pana la finalizarea proiectului. 
5. Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon prin 
modernizarea a 28132 mp de suprafața pietonală. 

 
 

 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 contract2   

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate)  

Grad de realizare   

Complet Parţial % 

Activitatea 3 - Management de proiect 
3.1 Constituirea echipei de management a UAT și 
implementare a proiectului 
1 Ianuarie 2020 - 31 Ianuarie 2020 

100 %  

Activitatea 3 - Management de proiect 
3.2 Derularea activitaților de management de proiect 
1 Februarie 2020 - 31 August 2023 

 28 % 

Activitatea 3 - Management de proiect 
3.3 Monitorizarea proiectului 
1 Februarie 2020 - 31 August 2023 

 28 % 

Activitatea 4 - Informare și publicitate 
4.1 Derularea achiziției pentru servicii de informare și 
publicitate si contractarea acestora 
1 Februarie 2020 - 29 Februarie 2020 

100 %  

Activitatea 4 - Informare și publicitate 
4.2 Elaborare materiale de publicitate și informare și 
desfășurarea activității de informare si publicitate 
1 Martie 2020 - 30 Iunie 2023 

 50 % 

Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), 
realizarea, verificarea și asigurarea asistentei din 
partea proiectantului 
5.1 Organizarea procedurile de achiziție a Proiectului 
Tehnic și Atribuirea contractului 
1 Februarie 2020 - 30 Aprilie 2020 

100 %  

Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), 
realizarea, verificarea și asigurarea asistenței din 
partea proiectantului 

 0 % 

                                                        
2  activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare  
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5.2 Elaborarea proiectului tehnic și a Documentatiei 
tehnice pentru obținerea Autorizatiei de Construire 
1 Mai 2020 - 31 August 2020 

Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), 
realizarea, verificarea și asigurarea asistenței din 
partea proiectantului 
5.3 Atribuirea contractului de verificare a Proiectului 
Tehnic 
1 Iulie 2020 - 31 Iulie 2020 

 0 % 

Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), 
realizarea, verificarea și asigurarea asistentei din 
partea proiectantului 
5.4 Verificarea Proiectului Tehnic 
1 August 2020 - 31 August 2020 

 0 % 

Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), 
realizarea, verificarea și asigurarea asistenței din 
partea proiectantului 
5.5 Asistența tehnică din partea proiectantului pe 
parcursul derulării lucrărilor 
1 Ianuarie 2021 - 31 August 2023 

100%  

Activitatea 6 - Contractarea și realizarea lucrarilor de 
executie si furnizare 
6.1 Atribuirea contractului de execuție de lucrări și 
contractului de furnizare 
1 Septembrie 2020 - 31 Decembrie 2020 

 0 % 

Activitatea 6 - Contractarea și realizarea lucrărilor de 
execuție și furnizare 
6.2 Derularea contractului de execuție de lucrări și 
furnizare 
1 Ianuarie 2021 - 31 August 2023 

 0 % 

Activitatea 6 - Contractarea și realizarea lucrărilor de 
execuție și furnizare 
6.3 Recepția lucrărilor 
1 August 2023 - 31 August 2023 

 0 % 

Activitatea 7 - Contractarea și derularea serviciilor de 
dirigenție de santier 
7.1 Atribuirea contractului de servicii de dirigenție de 
șantier 
1 Decembrie 2020 - 31 Decembrie 2020 

 0 % 

Activitatea 7 - Contractarea și derularea serviciilor de 
dirigenție de șantier 
7.2 Derularea contractului de servicii de dirigenție de 
șantier 
1 Ianuarie 2021 - 31 August 2023 

 0 % 

Activitatea 8 - Auditul proiectului 
8.1 Derularea achiziției pentru servicii de audit 
financiar și în domeniul achizițiilor publice și 
contractarea acestora 
1 Septembrie 2020 - 30 Septembrie 2020 

100 %  

Activitatea 8 - Auditul proiectului 
8.2 Derularea contractului de servicii de audit 
1 Octombrie 2020 - 31 August 2023 

 7,69% 

Comentarii:     



 

 

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii3 
 

Tipul achiziţiei Procedura 
aplicata 

Valoarea 
estimată 

CF 

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 

contractulu
i 

(Inclusiv 
nr.SEAP 

atribuire) 

Durata 
contractului 

Stadiul aplicării 
procedurii 
1.Finalizată  
(Nr. contract+ Sc 
câştigătoare) 
2. În grafic 
3.Intarziată(bifeaz
ă  motive din 
tabel) 
4. Anulată* 

Achiziționarea 
serviciilor de 
consultantă necesare 
elaborării și depunerii 
cererii de finanțare 

Procedura 
simpificată 

56.882,00 56.882,00 SCN 1006013/ 
27.06.2018 

10.10.2018 12.09.2018 
SCN 

1004425/ 
13.09.2018 

31.12.2018 dar 
nu înainte de 
data semnării 
contractului 
de finanțare 

Finalizată (Contract 
nr.1940712.09.2018

-S.C. TEAMPRO 
STRATEGY 

CONSULTING S.R.L.) 

Achiziționarea 
serviciilor necesare 
pentru elaborarea 
Stadiului de Trafic 

Achiziție 
directă 

29.750,00 29.750,00 DA14407876 20.11.2017 17.11.2017 31.01.2018 Finalizată (Contract 
nr.30986/17.11.201
7-S.C INTERACTIVE 

TRANSPORT 
PLANNING S.R.L. 

Achiziționarea 
serviciilor necesare 
întocmirii 
documentației tehnico-
economice faza SF 

Procedura 
simplificata 

460.799,89 460.799,89 424102/ 
09.03.2018 

09.06.2018 15.05.2018 
Nr. 

atribuire 
SEAP: 

223103/ 
17.05.2018 

45 de zile de 
la data 
semnarii de 
catre ambele 
parti, dar nu 
va inceta mai 
devreme de 
data semnarii 
contractului 
de finantare 

Finalizată (Contract 
nr.10973/15.05.201

8-ASOCIEREA SC 
TEHNO 

CONSULTING 
SOLUTION SRL-

GROMA SOCIETA DI 
INGEGNERIA-
SOCIETA A 

RESPONSABILITA 
LIMITATA 

SEMPLIFICATA prin 

                                                        
3

 
 

 

 
 �

  Conform Anexei ……..: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în cadrul proiectului 



 

 

SC TEHNO 
CONSULTING 

SOLUTION SR-lider 
de asociere 

 

Achiziția serviciilor de 
informare și 
publicitate 

Achizitie 
directa 

115.000,00 14.161,00 
 

DA25731626/03.
06.2020 

29.02.2020 09.06.20202 
DA25731626
/08.06.2020 

Pană la 
finalizarea 

contractului 
de finanțare 

Finalizată 
(nr ctr 12037 / 

09.06.2020 – S.C. 
TELE MEDIA PRES 

S.R.L.) 

Achiziționarea 
serviciilor de elaborare 
a Proiectului Tehnic și 
a serviciilor de 
asistență tehnică din 
partea proiectantului, 
precum și  altor studii 
necesare 

Licitație 
deschisă 

1.398.250,00 - CN1020403/ 
15.04.2020 

05.11.2020 19.11.2020 
1.  

CAN104534
6 din 

23.11.2020 
2. 

2020S234-
572368 din 
27.11.2020 

- Finalizata  
(nr, ctr. 27200 /  

19.11.2020 
cu S.C. Urban Scope 

S.R.L) 

Achiziționarea 
serviciilor de verificare 
a Proiectului tehnic 

Achiziție 
directă 

119.000,00 - 01.08.2020 15.08.2020 - - Întârziată 
  

Achiziția și atribuirea 
contractului de 
execuție lucrări și de 
furnizare utilaje cu și 
fară montaj, precum și 
dotările aferente 

Licitație 
deschisă 

88.706.327,25 - 01.09.2020 15.12.2020 - - Întârziată 

Achiziționarea 
serviciilor de dirigenție 
de șantier 

Procedură 
simplificată 

238.000,00 - 1.12.2020 15.12.2020 - - Intârziată  

Achiziționarea 
serviciilor de audit 
financiar 

Achiziție 
directă 

59.500,00 44.982,00 DA 25304528/ 
17.03.2020 

15.09.2020 02.04.2020 
DA 

25304528/ 
07.04.2020 

Pană la data 
finalizării 
perioadei de 
implementare 
a proiectului 

Finalizată 
prin semnarea 

contractului 7929 / 
02.04.2020 cu S.C. 
ANG CONSULTING 

S.R.L. 

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

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei  



 

 

Aparute datorită diferenței de date dintre data estimată în CF pentru semnarea contractului și data efectivă a semnării contractului 

 
Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare 

 

În urma încheierii contractului de prestare servicii audit financiar nr. 7929/02.04.2020 încheiat cu SC ANG CONSULTING S.R.L a fost 

înregistrată o economie de 14.518,00 lei. 

În urma încheierii contractului de servicii de proiectare nr. 27200/19.11.2020 încheiat cu SC Urban Scope SRL a fost înregistrată o economie de 

459.447,1 lei.  
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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) 

(%) 

0 1 2 3 4 (col.2 x col.3) 

1 Lucrări, Echipamente si Dotari 97.88 % 0% 0% 

2 Dirigenţie de şantier 0.26 % 0% 0% 

3 Consultanţă 0 % 0% 0% 

4 Promovare 0.13 % 5,46% 0,007% 

5 Audit 0.06 % 8,33% 0,005% 

6 Proiectare/ Asistenţă tehnică  1.54 % 0% 0% 

7 Servicii de verificare tehnică si calitativă a 
proiectului tehnic si a detaliilor de execuție  

0.13 % 0% 0% 

                                        Progresul proiectului (%):            0,012 % 

 
*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărţită la valoarea 
totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de 
finanţare 
** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de şantier și/sau 
de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate şi recepționate. Pentru servicii, 
valoarea estimată conform graficului din contract. 
Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
 
 
IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate - NU ESTE CAZUL 
 

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 

Nr. 
crt. 

Contract (lucrări, 
livrare, servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ Data 

emiterii 

Emitent Valoare Data 
expirare 

Modificări 

1. Contract nr. 10973 / 
15.05.2018 - 
Servicii de 
elaborare a 
documentației 
tehnico-economice 

în faza studiu de 
fezabilitate 

Poliță de 
asigurare 
nr. 
0179780 / 
17.05.2018 
Act 

aditional 
nr.1 si Act 

Certasig- 
Societate 
de 
Asigurare și 
Reasigurare 
SA 

38.722,68 13.07.2018 
31.12.2018 
30.06.2019 

Prin actele 
adiționale 1 
si 2 a fost 
modificată 
perioada de 
asigurare 
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aditional 
nr.2 

2. Contract nr. 30986 / 
17.11.2017 - 
Servicii de 
elaborare studiu de 
trafic 

Virament 
bancar 

Nu este 
cazul 

500 Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

3. Contract nr. 19407 / 
12.09.2018 Servicii 
de consultanță 
pentru elaborarea 
cererii de finanțare 

Poliță de 
asigurare 
nr. 
0186888 / 
14.09.2018 

Certasig- 
Societate 
de 
Asigurare și 
Reasigurare 

SA 

4.780 14.01.2019 Nu este 
cazul 

4. Contract nr. 7929 / 
02.04.2020 - 
Servicii de audit 
financiar 

Rețineri 
succesive 

Nu este 
cazul 

suma 
initială de – 
299,25 lei 
Valoarea 
totală a 
garanției de 
bunaă 
execuție-
3.780 

Nu este cazul 

5. Contract nr. 
12037/09.06.2020-
servicii informare și 
publicitate  
 

Rețineri 
succesive 

Nu este 
cazul 

Suma 
inițială – 
617,50 lei 
Valoarea 
totală a 
garanției de 
bună 
execuție-
1.190,00 

Nu este cazul 

      

6. Contract nr.  
27200 /  19.11.2020 

cu S.C. Urban Scope 
S.R.L 

Rețineri 
succesive 

Nu este 
cazul 

Suma 
inițială – 

3944,55 lei 
Valoarea 
totală a 
garanției de 
bună 
execuție-
78.891 lei 

Nu este cazul 
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IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
 
IV.6.1 Situația cererilor de plată depuse la OI 
  

Nr.cerere 
plată 

Valoare estimată a cheltuielilor 
eligibile solicitate în cererea de 

rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii 
de plată la OI 

Data efectuarii plății de 
către AMPOR 

------ ------ ------ ------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare4  
 

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 

1 547.431,89 19.05.2020 527.679,90/29.07.2020 

        2 11.483,50 20.11.2020 - 

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

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea în vedere și descrierea modificărilor 
contractului de lucrări. 
 
În cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 
transport public ecologic” sunt activități care au fost realizate pană la data semnării contractului și 
activități care urmează să se desfășoare în cadrul acestuia. 
Pană la data semnării contractului, 22.01.2020 au fost reazilate următoarele activități: 
 Activitatea 1 - Activitatea de pregătire și depunere a proiectului cu subactivitatea 
1.1 Contractarea și prestarea serviciilor necesare întocmirii documentației tehnico 
economice - faza SF. Perioada în care s-a desfașurat această subactivitate a fost în 
totalitate anterior semnării contractului de finanțare și anume: 9 Martie 2018 - 20 
Decembrie 2018. În vederea elaborării tehnico economice faza SF, în conformitate cu HG 
907/2016 privind aprobarea conținutului-cadru al Studiului de Fezabilitate, precum și a 
structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii și 
lucrări de interventii a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 10973 din data 
15.05.2018 cu proiectantul SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL. La finalul perioadei 
contractate a fost încheiat Procesul Verbal de predare-primire nr. 29370/18.12.2018. 

Valoarea platită de către beneficiar a fost de: 441,379.09  lei, dupa cum urmează: 

                                                        
4
 

 

 
  Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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353,027.54 pentru cheltuieli cu elaborarea documentației tehnico-economice - Faza SF, 
9,282.00 pentru expertiza tehnică necesară pentru elaborarea Studiului de fezabilitate, 
79,069.55 pentru studii de teren necesare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate. 
Aceasta subactivitate a fost realizată în proporție de 100%. 
 Activitatea 1 - Activitatea de pregătire și depunere a proiectului cu subactivitatea 
1.2 Obținerea avizelor și acordurilor necesare depunerii proiectului. Perioada in care s-a 
desfasurat aceasta subactivitate a fost in totalitate anterior semnării contractului de 
finanțare și anume: 14 Septembrie 2018 - 20 Noiembrie 2018. A fost emis Certificatul de 
Urbanism nr. 378/14.09.2018 valabil 24 luni, însoțit de toate avizele impuse de cap. 5 din 
documentul menționat anterior și anume: 
- Aviz Administratia Strazilor nr. 158/12.10.2018 
- Aviz CFR nr. 72/2/275/07.11.2018 
- Aviz emis de Ministerul Culturii ți Identității Culturale nr. 1945/08.11.2018 
- Aviz Energie nr. 060031334530/23.10.2018 
- Aviz emis de Direcția de Sanătate Publică nr.681/18.10.2018 
- Aviz ISC nr.57606/17.10.2018 

- Aviz ISU nr. 4523856/24.10.2018 
- Aviz Salubritate nr. 5731/16.10.2018 
- Aviz emis de Poliția Municipiului Alexandria nr. 151977/29.10.2018 
- Aviz emis de SRI nr. 54381/25.10.2018 
- Aviz emis de STS-Unitate Militară nr. 14611/20.11.2018 
- Aviz telefonie emis de Telekom nr. 100/05/03/01/B/TR/1479/478 din 24.10.2018 
- Aviz de alimentare cu Energie Termina nr. 1496/16.10.2018 
- Aviz Gaze nr. 810/07.11.2018. 
- Aviz mediu nr. 12302/05.11.2018 
Valoarea plătită de către beneficiar pentru avize și acorduri a fost de: 19,420.80 lei. Această 
subactivitate a fost realizată în proportie de 100%. 
 Activitatea 1 - Activitatea de pregatire si depunere a proiectului cu subactivitatea 
1.3 Achizitionarea si prestarea de servicii de consultanta necesare intocmirii dosarului 
de finantare si depunerea proiectului. Perioada in care s-a desfasurat aceasta subactivitate 
a fost in totalitate anterior semnarii contractului de finantare.  
In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice de accesare a 
fondurilor pentru Prioritatea de investiti 4.1., Solicitantul, impreuna cu consultantul 

desemnat prin contractul de servicii nr. 19407/12.09.2018 - TEAMPRO STRATEGY 
CONSULTING SRL a întocmit dosarul de finantare al proiectului ce cuprinde toate 
documentele mentionate de Finantator, în forma si numarul de exemplare solicitate si l-a 
incarcat prin intermediul aplicatiei MYSMIS. Valoarea platita de beneficiar a fost de: 
56,882.00 lei. Aceasta subactivitate a fost realizata in proportie de 100%. A fost prelungită 
perioada de valabilitate a Certificatului de Urbanism până la data de 14.09.2021. 
 Activitatea 1 - Activitatea de pregatire si depunere a proiectului cu subactivitatea 
1.4 Contractarea si prestarea serviciilor necesare întocmirii Studiului de Trafic. Perioada 
in care s-a desfasurat aceasta subactivitate a fost in totalitate anterior semnarii contractului 
de finantare. Aceasta activitate a implicat contractarea si prestarea serviciilor necesare 
întocmirii Studiului de Trafic. A fost incheiat contractul de prestari servicii nr. 
30986/17.11.2017 cu SC Interactive Transport Planning SRL. Valoarea platita de benefiar a 
fost de: 29,750.00 lei. Aceasta subactivitate a fost realizata in proportie de 100%. 
 Activitatea 2 - Semnare contract de finantare cu subactivitatea 2.1 Semnarea 
contractului de finantare. Perioada in care s-a desfasurat aceasta subactivitate a fost in 
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totalitate anterior semnarii contractului de finantare. Aceasta activitate a presupus 
procedura de semnare a contractului de finantare cu AMPOR. Aceasta subactivitate a fost 
realizata in proportie de 100%. 
 
 Pe data de 22.01.2020 a fost semnat contractul de finantare numarul 5070 intre 
MUNICIPIUL ALEXANDRIA/U.A.T. ALEXANDRIA si Organismul Intermediar Agentia pentru 
Dezvoltare Regionala Sud Muntenia 
 Pe data de 31.03.2020 a fost semnat primul Act Aditional al contractului 5070 / 
22.01.2020. 
 
 Dupa data semnarii contractului continua urmatoarele activitati: 
 Activitatea 3 - Management de proiect cu subactivitatea 3.1 Constituirea echipei 
de management a UAT si implementare a proiectului. Activitatea nu a implicat costuri 
pentru beneficiar. A fost realizata in proportie de 100%. 
 Activitatea 3 - Management de proiect cu subactivitatea 3.2 Derularea activitatilor 
de management de proiect. In cadrul acestei activitati s-au realizat urmatoarele:  
- Notificarea numarul 1 din 22.04.2020 (priveste inlocuire membru Echipa de Implementare), 

- Notificarea numarul 2 din 29.10.2020 (priveste inlocuire membru Echipa de Implementare), 
- Notificarea numarul 3 din 25.11.2020 (priveste inlocuire membru Echipa de Implementare), 
- Raportul de Progres numarul 1 din 29.04.2020 
- Raportul de Progres numarul 2 din 22.07.2020  
- Raportul de Progres numarul 3 din 22.10.2020 
- Cerere de Rambursare numarul 1 din 19.05.2020 
- Cerere de Rambursare numarul 2 din 20.11.2020 
 Activitatea 3 - Management de proiect cu subactivitatea 3.3 Monitorizarea 
proiectului. Activitate în derulare. 
 Activitatea 4 - Informare si publicitate cu subactivitatea 4.1 Derularea achizitiei 
pentru servicii de informare si publicitate si contractarea acestora Aceasta activitatea 
este intarziata momentan. A fost redactat Caietul de Sarcini si urmeaza in perioada 
urmatoare sa fie derulata si procedura de achizitie a materialelor. Procedura a fost 
finalizata prin semnarea contractului cu furnizorul S.C. Tele Media Pres S.R.L. in data de 
09.06.2020. 
 Activitatea 4 - Informare si publicitate cu subactivitatea 4.2 Elaborare materiale 
de publicitate si informare si desfasurarea activitatii de informare si publicitate. A fost 
obtinut avizul favorabil pentru materialele de informare si publicitate (comunicat de presa, 

lansare proiect si panou temporar) numarul 12.598 din 15.07.2020 si a fost data comanda 
numarul 15109 pentru executia materialelor. A fost publicat comunicatul de presă în zilele 
de: 16,17,18 iulie 2020. 
 Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si 
asigurarea asistentei din partea proiectantului cu subactivitatea 5.1 Organizarea 
procedurile de achizitie a Proiectului Tehnic si Atribuirea contractului. Aceasta activitate 
este in grafic, a fost redactat Caietul de Sarcini si publicat in SICAP pentru achizitie avand 
identificarea CN1020403/ 15.04.2020. A fost semnat Raportul Procedurii in data de 
15.07.2020 avand numarul 15067. In data de 15.07.2020 au fost transmise comunicarile 
privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului, urmand ca in data de 28.07.2020 sa 
fie semnat contractul pentru prestarea serviciilor. 
Contestație la CNSC privind raportul procedurii de achiziție publică și a comuncărilor din 
data de 28.07.2020. A fost încheiat contractul de servicii nr. 27200 din 19.11.2020, pe o 
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perioadă de 120 de zile de la data primirii de către Prestator a ordinului de începere a 
serviciilor de proiectare și în conformitate cu graficul de prestare.  
Asistența tehnică din partea proiectantului va fi asigurată pe toată perioada de execuție a 
lucrărilor de 30 de luni, cât și pe perioada de garanție de 3 ani a constructorilor.  
A fost emis ordinul de incepere prestare servicii nr. 27826 din 25.11. 20202.  
 Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si 
asigurarea asistentei din partea proiectantului cu subactivitatea 5.2 Elaborarea 
proiectului tehnic si a Documentatiei tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de 
Construire. Activitatea nu a fost începută. 
 Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si 
asigurarea asistentei din partea proiectantului cu subactivitatea 5.3 Atribuirea 
contractului de verificare Proiectului Tehnic. Activitatea nu a fost începută. 
 Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si 
asigurarea asistentei din partea proiectantului cu subactivitatea 5.4 Verificarea 
Proiectului Tehnic. Activitatea nu a fost începută.  
 Activitatea 5 - Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si 

asigurarea asistentei din partea proiectantului cu subactivitatea 5.5 Asistenta tehnica 
din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor. Activitatea nu a fost începută. 
 Activitatea 6 - Contractarea si realizarea lucrarilor de executie si furnizare cu 
subactivitatea 6.1 Atribuirea contractului de executie de lucrari si contractului de 
furnizare. Activitatea nu a fost începută.   
 Activitatea 6 - Contractarea si realizarea lucrarilor de executie si furnizare cu 
subactivitatea 6.2 Derularea contractului de executie de lucrari si furnizare. Activitatea 
nu a fost începută.  
 Activitatea 6 - Contractarea si realizarea lucrarilor de executie si furnizare cu 
subactivitatea 6.3 Receptia lucrarilor. Activitatea nu a fost începută.  
 Activitatea 7 - Contractarea si derularea serviciilor de dirigenție de santier cu 
subactivitatea 7.1 Atribuirea contractului de servicii de dirigenție de santier. Activitatea 
nu a fost incepută. 
 Activitatea 7 - Contractarea si derularea serviciilor de dirigenție de santier cu 
subactivitatea 7.2 Derularea contractului de servicii de dirigenție de santier. Aceasta 
activitate este in grafic. 
 Activitatea 8 - Auditul proiectului cu subactivitatea 8.1 Derularea achizitiei pentru 

servicii de audit financiar si in domeniul achizitiilor publice si contractarea acestora. 
Aceasta activitate este in grafic, a fost redactat Caietul de Sarcini si publicat in SICAP 
pentru achizitie avand identificarea DA 25304528/ 17.03.2020. Activitatea s-a finalizat prin 
semnarea contractului 7929 din 02.04.2020 cu SC ANG CONSULTING SRL. Activitate în 
derulare. 
 Activitatea 8 - Auditul proiectului cu subactivitatea 8.2 Derularea contractului de 
servicii de audit. Activitate în derulare. 
 
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 
x 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 

 NU ● Explicaţii şi soluţii propuse în vederea 
reducerii întârzierilor (dacă este necesar)  

● Dacă a fost inaintat un act aditional către OI, 
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solicitarea unui act adiţional de 
prelungire a perioadei? 

se va preciza data transmiterii către OI şi 
obiectul modificărilor propuse 

Au existat riscuri, probleme în 
implementarea proiectului? 

 NU Se va preciza dacă situaţia a fost remediată sau 
persistă 

 
Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
 DA        x NU 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei 

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) 

------------- ------------- ------------- ------------- 

 
 
Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul implementării 
proiectului 
 

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar 
Pana la acest moment nu au fost intampinate probleme in implementarea proiectului 
 

 
 
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    

Operațiuni implementate 
destinate transportului public 
și nemotorizat 

operatiuni Nr. 1 0 0 

 
VI.2 Indicatori de proiect 

Indicator de realizare Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în perioada 
curentă (agregată) 

  

Denumire ID UM    

Populație care traiește în 
zonele cu strategii de 
dezvoltare urbana integrate 

persoane Nr. 51,459.00 0 0 

 
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) 

Am finalizat documentația(referat și caiet de sarcini) pentru demararea procedurii de achiziție 
conform contractului de finanțare pentru materialele de informare și publicitate, și a fost 
încheiat contractul nr. 12037/09.11.2020 cu S.C. tele Media Pres S.R.L. pentru: 
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- Comunicat de presa privind inceperea proiectului; 

- Panou de informare; 

- Placa permanenta; 

- Comunicat de presa privind inchiderea proiectului. 

Promovarea activitatii proiectului si de constientizare a populatiei cu privire la 
avantajele/beneficiile utilizarii serviciului de transport public local de calatori si a modurilor 
nemotorizare de transport se vor face în cadrul unei campanii de informare care va cuprinde cel 
puțin următoarele tipuri de materiale: 

- Brosuri 

- Pliante 

- Spot-uri audio difuzate in autobuze etc. 

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

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate?  
Da. Persoana responsabila in cadrul echipei de implementare este Teodorescu Cristina 
Ionela 

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

Aprobate    

Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

 1 din 31.03.2020 In conformitate cu prevederile Instrucţiunii  
Autorităţii de Management pentru Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 nr. 135/03.01.2020 

 
 
 
 

Notificare 

Nr. şi data notificare Obiect notificare 

1 din 22.04.2020 Înlocuire membru echipa de implementare: 
- Delcea Eugen cu Teodorescu Cristina Ionela 

2 din 29.10.2020 Înlocuire membrii echipa de implementare: 
- Stefan Tăbăcitu cu Octavian Teodorescu 
- Octavian Teodorescu cu Ionela Andra Sandu 

3 din 25.11.2020 Înlocuire membru echipa de implementare: 
- Mihai Jușcă cu Dumitru Oprea 

 
IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 
IX.1 – Egalitatea de sanse 
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In sensul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de gen intre barbati si femei, republicata, respectarea 
acestui principiu presupune luarea in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale 
persoanelor de sex masculin si feminin si tratamentul egal al acestora. Beneficiarul va urmari 
selectarea membrilor echipei de proieczt pe baza de competente dovedite si experienta in activitati 
similare, fara a introduce in evaluarea persoanelor care vor fi implicate in proiect criterii de gen si 
cu recomandarea de a respecta gender balance. Salarizarea personalului se realizeaza din fonduri 
bugetare, conform legislatiei in vigoare si normelor interne, cu respectarea egalitatii de gen. In 
toate activitatile sale, atat pe durata implementarii proiectului, cat si in perioada de 
sustenabilitate. Intreg personalul implicat in activitatile proiectului va fi instruit si informat in 
privinta respectarii egalitatii de gen, incluzand prevederile legislative europene si nationale in 
domeniu. Beneficiarul va asigura respectarea principiului privind egalitatea de gen intre angajati, 
femei si barabati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel prin introducerea de dispozitii pentru 
interzicera discriminarii, in regulamentele de organizare si functionare si in regulamentele interne. 
In ceea ce priveste accesul beneficiarilor la infrastructura de utilitate publica in urma implementarii 
proiectului accesul la aceasta se realizeaza, conform legii, in mod nediscriminatoriu, indiferent de 
sex. Se va recomanda expres, prin clauze contractuale specifice, respectarea principiilor egalitatii 
de gen de catre toti furnizorii sau prestatorii de servicii. 
 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabila 

 Poluatorul plateste 

In perioada de furnizare, receptie si operare a achizitiilor facute (statiile de bike sharing, 
transportul bicicletelor, autobaza si park&ride) executantul isi asuma, conform contractului de 
executie ce se va incheia, responsabilitatea pentru prejudiciile aduse mediului inconjurator. Acesta 
suporta in totalitate costurile necesare pentru protejarea mediului 

 Protectia biodiversitatii 

Pentru proiect este eliberata de Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, Clasarea Notificarii 
nr. 12302 din 05.11.2018, prin care se decide ca proiectul nu se supune procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, astfel ca implementarea proiectului nu 
afecteaza biodiversitatea. 

 Utilizarea eficienta a resurselor 

In cadrul proiectului „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui 
transport public ecologic” se adopta masuri cu privire la utilizarea eficienta a resurselor, acestea 
axandu-se pe unele dintre cele mai economice si durabile optiuni. Lucrarile de realizare a statiilor 
de bike sharing si achizitionarea bicicletelor, vor aduce un plus din punct de vedere economic, dar si 
din punct de vedere al protectiei mediului. Aceste norme vor incuraja si vor sustine un mediu cat 
mai putin poluat, un mod de viata mai sanatos, precum si un consum mai mic de combustibil 
(autobuzele fiind electrice – conform proiectului complementar), conform tehnologiilor curate din 
aceasta industrie. In plus, proiectul presupune un spatiu verde ce va beneficia de toate resursele 
necesare, precum si de aspensoare (apa, energie electrica, etc.). Un alt beneficiu adus de proiect 
este fluxul mult mai rapid de deplasare, deoarece numarul de optiuni este mai mare. Asadar, timpul 
de deplasare se va micsora. De asemenea, in cadrul autobazei, se va realiza o centrala termica cu 
pompe de caldura, sistem ce conduce la reducerea de CO2, fata de centralele termice clasice. 
Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED reprezinta un avantaj din care rezulta reducerea consumului 
de energie in exploatare. Din aceste considerente, costurile de intretinere vor fi reduse. Pentru a 
utiliza eficient toate resursele naturale, se vor achizitiona panourile fotovoltaice instalate pe 
cladirea Centrului de comanda, ce pot sustine tot consumul necesar desfasurarii activitatilor. 
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 Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice 

Judetul Teleorman apartine in intregime sectorului cu clima continentala. Regimul climatic general 
se caracterizeaza prin veri foarte calde cu precipitatii moderate, ce cad adesea sub forma de averse 
si prin ierni reci cu viscole, cu frecvente intervale de incalzire, care provoaca topirea stratului de 
zapada si, implicit, discontinuitatea lui. Precipitatiile atmosferice inregistreaza cresteri usoare de la 
S la N, o data cu cresterea altitudinii reliefului. Cantitatea medie multianuala de precipitatii este de 
peste 500 mm. Vanturile sunt influentate de relief mai ales in extremitatea sudica a judetului, unde 
valea Dunarii constituie un mare culoar de ghidare a curentilor atmosferici. Astfel ca, statiile de 
autobuz si cele doua cladiri construite sunt prevazute cu materiale ce vor servi si ca adapost (Cadre 
din beton armat, cu stalpi si grinzi; planseele din beton armat. Peretii exteriori sunt din zidarie de 
caramida cu finisaj din tencuiala decorativa si din panouri termoizolante. Peretii interiori sunt din 
zidarie de caramida sau gips carton pe structura metalica si miez din vata minerala). Asadar, 
structura solida confera siguranta necesara si constituie, la nevoie, refugiu in conditii de vreme 
nefavorabile. 

 Rezistenta la dezastre 

Structura cladirilor este stabilita conform normelor de siguranta privind dezastrele naturale 
(Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru 
provocat de seisme si/sau alunecari de teren) precum furtunile, cutremurele sau alte calamitati 
naturale la care Municipiul Alexandria este predispus. De asemenea, parcarea de tip park&ride 
beneficiaza de acoperire in caz de grindina sau furtuna. Asadar, masinile parcate sunt protejate 
indiferent de conditiile meteorologice. Conform detectorului autoadresabil multicriteriu 
(temperatura, fum si monoxid de carbon) cu izolator de bucla inclus, se vor sesiza posibile dezastre 
si se vor preveni cu ajutorul acestui dispozitiv. 

 
IX.3 – Schimbări demografice 

Nu este cazul. 

 

 

 Semnătura Reprezentantului Legal: ________________ 

 Numele in clar: Drăgușin Victor 

 Data: 21.01.2021 
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