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

Raport progres nr.9 
Nr.71289/16.08.2022 
 
 
 

 
 
 
  
I. Prezentare generală   
 

Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

Axa Prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile 
Proritatea de investitii 4.3 –Oferirea de sprijin pentru 
regenerarea fizica, economica si sociala a 
comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si 
rurale 

Titlu proiect  „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru 
comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul 
Alexandria” 

Beneficiar  U.A.T.- Municipiul Alexandria 
Cod SMIS  127991 
Perioada de raportare 13.05.2022 – 12.08.2022 
Regiunea de Dezvoltare/ Locatia 
proiectului 

Sud Muntenia/Municipiul Alexandria 

Data de începere a perioadei de 
implementare  

09.03.2018 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

31.12.2022 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar: U.A.T. - Municipiul Alexandria 
Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ): Strada Dunarii, 
nr.139, cod 140030, Municipiul Alexandria, judetul Teleorman 
Tel.0247/317732;     Fax: 0247/317728 ,    E-mail: primalex@alexandria.ro 
Manager Proiect  (nume): Stefan TABACITU 
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul): Victor 
DRAGUSIN 
 
 

X  Raport Trimestrial  

   Raport Final  
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III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 1  
   

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
        Obiectivul general al proiectului „Imbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru 
comunitatea din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria” il reprezinta imbunatatirea 
regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate din Municipiul 
Alexandria, in vederea modernizarii infrastructurii in zona blocurilor 100.  
        Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii deja existente (sistem de 
canalizare, suprafata carosabila, retele de iluminat si sisteme de canalizare) si realizarea 
unor spatii de recreere urbana, care sa indeplineasca normele legale, astfel incat aceasta 
investitie sa conduca la: imbunatatirea, modernizarea si extinderea infrastructurii zonei 
blocurilor 100 din Municipiul Alexandria; promovarea coeziunii sociale, prin imbunatatirea 
mediului construit; asigurarea egalitatii de sanse, a grupurilor defavorizate si a celor cu 
probleme de ordin social, prin regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatii ce 
traieste in zona blocurilor 100; asigurarea unor spatii de recreere si locuri de joaca pentru 
copii; asigurarea bunastarii comunitatii, prin reabilitarea sistemului de canalizare si 
iluminare. Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Axei 4, Prioritatea 
de Investitii 4.3 si anume: Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a 
comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din Romania.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Modernizarea acceselor carosabile, cu o suprafata totala de 3 780 mp, prin refacerea 
integrala a infrastructurii rutiere, in perioada de implementare a proiectului; 

2. Refacerea si extinderea trotuarelor, cu suprafata totala de 1 880 mp, in corelare cu 
modernizarea acceselor carosabile, pentru facilitarea si cresterea sigurantei traficului 
pietonal, in perioada de implementare a proiectului; 

3. Realizarea unei suprafete ecologice de 1650 mp; 
4. Realizarea unei retele de canalizare pluviala, care va facilita preluarea si evacuarea 

apelor provenite din precipitatii; 
5. Modernizarea retelei de iluminat stradal, cu scopul cresterii sigurantei si confortului 

comunitatii din zona blocurilor 100; 
6. Realizarea unui spatiu de joaca pentru copii, cu varsta cuprinsa intre 0-3 ani, respectiv 

3-12 ani, si a unei zone de recreere urbana (zona de agrement), cu o suprafata totala 
de 650mp (loc de joaca pentru copii de 450 mp si un spatiu de recreere urbana de 200 
mp); 

          Amenajare de spatii verzi, adicente blocurilor, in suprafata de 1910 mp. 
 
 
 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

 X  

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

finanţare,  
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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  91,40% 

Subactivitatea 3.1-Constituirea echipei de management a 
U.A.T. si implmentare a proiectului 

100%  

Subactivitatea 3.2-Derularea activitatilor de management 
de proiect 

 87,10% 

Subactivitatea 3.3-Monitorizarea proiectului  87,10% 

Activitatea 4-Informare si publicitate         75% 

Subactivitatea 4.1-Derularea achizitiei pentru servicii de 
informare si publicitate si contractarea acestora 

100%  

Subactivitatea 4.2-Elaborare materiale de publicitate si 
informare si desfasurarea activitatii de informare si 
publicitate 

         50% 

Activitatea 5-Contractarea Proiectului Tehnic (PT), 
realizarea, verificarea si asigurarea asistentei din 
partea proiectantului 

  

80% 

Subactivitatea 5.1-Organizarea procedurilor de achizitie a 
Proiectului Tehnic si atribuirea contractului 

100%  

Subactivitatea 5.2-Elaborarea Proiectului tehnic si a 
documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de 
construire 

100%        

Subactivitatea 5.3-Atribuirea contractului de verificare a 
Proiectului Tehnic 

100%           

Subactivitatea 5.4-Verificarea Proiectului Tehnic 100%  

Subactivitatea 5.5-Asistenta tehnica din partea 
proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor 

          0% 

Activitatea 6-Contractarea si realizarea lucrarilor de 
executie si furnizare 

       40,35% 

                                                 
2
 activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare  
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Subactivitatea 6.1-Atribuirea contractului de executie 
lucrari si a contractului de furnizare 

100%          

Subactivitatea 6.2-Derularea contractului de executie 
lucrari si furnizare 

         21,05% 

Subactivitatea 6.3-Receptia lucrarilor           0% 

Activitatea 7-Contractarea si derularea serviciilor de 
dirigentie de santier 

          50% 

Subactivitatea 7.1-Atribuirea contractului de servicii de 
dirigentie de santier 

100%  

Subactivitatea 7.2-Derularea contractului de servicii de 
dirigentie de santier 

          0% 

Activitatea 8-Auditul proiectului         50% 

Subactivitatea 8.1-Derularea achizitiei pentru servicii de 
audit financiar si in domeniul achizitiilor publice si 
contractarea acestora 

100%       
21,05% 

Subactivitatea 8.2-Implementarea contractului de servicii 
de audit 

          0% 

   

Comentarii: 
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IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii3  
 

Tipul 
achiziţiei 

Procedur
a 

aplicata 

Valoarea 
estimată 

CF 

Valoarea 
contracta

tă 

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

Data 
estimată 

de 
finalizar

e a 
procedu

rii 

Data semnării 
contractului 

(Inclusiv nr.SEAP 
atribuire) 

Durata 
contractul
ui 

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

Achizitie 
pentru 
contracta
rea 
serviciilor 
necesare 
intocmirii 
document
atiei 
tehnico-
economic
e, faza 
DALI 

Procedu
ra 

simplifi
cata 

196.350,
00 

196.350,
00 

Anunt de 
participare 
nr.424102/09.03
.2018 

02.05.2
018 

16.05.2018 
223103/17.05.201

8 

Pana la 
data 
semnarii 
contractu
lui de 
finantare 

Finalizata- 
Contract 
nr.11140/16.0
5.2018 
S.C. 
EUROCERAD 
INTERNATIONA
L S.R.L., 
Bucuresti 

Achizition
area 
serviciilor 
de 
consultan

Procedu
ra 

simplifi
cata 

34.391,0
0 

34.391,0
0 

Anunt de 
participare 
nr.SCN 
1006013/27.06.2
018 

01.09.2
018 

12.09.2018 
SCN1004425/13.09

.2018 

Pana la 
data 
semnarii 
contractu
lui de 

Finalizata- 
Contract 
nr.19408/12.0
9.2018 
S.C. TEAMPRO 

                                                 
3 Conform Anexei ……..: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în cadrul proiectului 
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ta 
necesare 
intocmirii 
cererii de 
finantare 

finantare STRATEGY 
CONSULTYNG 
S.R.L., 
Bucuresti 

Achizitie 
de 
servicii 
de 
informare 
si 
publicitat
e 

Achiziti
e 

directa 

10.000,0
0 

9.996,00 
 

DA25732525/03.
06.2020 
 

18.02.2
020 

 

12036/09.06.2020 
DA25732525/08.0

6.2020 
 

Pana la 
finalizare
a 
contractu
lui de 
finantare 
 

Finalizata- 
Contract 
nr.12036/09.0
6.2020 
S.C. TELE 
MEDIA PRES 
S.R.L. 

Achizition
area 
serviciilor 
necesare 
intocmirii 
proiectul
ui tehnic 
si a 
document
atiei 
tehnice 
pentru 
obtinerea 
autorizati
ei de 
construire
, precum 
si 

Procedu
ra 

simplifi
cata 

278.023,
60 

247.746,
10 

Anunt de 
participare 
simplificat 
SCN1075180/14.
07.2020 

19.04.2
020 

11.09.2020/ 
SCNA10452240/05

.11.2020 

Pana la 
receptia 
finala 

Finalizata- 
Contract 
nr.20415/11.0
9.2020, SC 
ADURO IMPEX 
SRL, Bucuresti 
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asistenta 
tehnica 
din 
partea 
proiectan
tului pe 
parcursul 
derularii 
lucrarilor 

Achizitia 
serviciilor 
de 
verificare 
proiect 
tehnic 

Achiziti
e 

directa 

18.623,5
0 

13.387,5
0 

DA27255640/19.
01.2021 

15.09.2
020 

28.01.2021 Până la 
recepția 
finală a 

lucrărilor 

FINALZATĂ- 
Contract 
nr.2206/27.01.
2021,  
SC PEGASUS 
ENGINEERING 
SRL, București 

Atribuirea 
contractu
lui de 
executie 
lucrari si 
a 
contractu
lui de 
furnizare, 
inclusiv  
comisioan
e, cote, 
taxe 
aferente 
lucrarilor 

Procedu
ra 

simplifi
cata 

3.748.88
5,02 

3.510.27
4,11 

SCN 
1086651/28.05.2

021/ 
Data 

transmitere 
cerere de 
ofertă-

22.06.2021 

Septem
brie 
2021 

31.12.2021/ 
SCNA1064597/11.

01.2022 
 

Până la 
îndeplinir

ea 
integrală

a 
obligațiil

or 

FINALIZATĂ- 
Contract 
nr.34541/31.1
2.2021, 
SC 
METROPOLITA
N ACTIV 
CONSTRUCT 
SRL, București 
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de 
executie 

Achizitia 
serviciilor 
de 
dirigentie 
de santier 

Achiziti
e 

directa 

20.473,8
8 

*17.850,
00 
 

**2.142,
00 
 

Total= 
19.992,0

0 

14.09.2021 Septem
brie 
2021 

Dată semnare 
contract-

21.09.2021/ 
Dată atribuire 

SEAP-16.09.2021 
 
 

Pînă la 
data 

expirării 
termenul

ui de 
garanție 

a 
lucrărilor 

Finalizată- 
*Contract 
nr.22240/21.0
9.2021, SC 
DUMI 
EUROPROIECT 
SRL, Blejești, 
Teleorman 
**Contract 
nr.22171/21.0
9.2021, SC 
ANDUGREEN 
SRL, 
Alexandria 
 

Achizitia 
serviciilor 
de audit 

Achiziti
e 

directa 

15.000,0
0 

11.245,5
0 

DA25735445/03.
06.2020 

15.06.2
020 

11.06.2020 
DA 

25735445/09.06.2
020 

Pana la 
finalizare
a 
perioadei 
de 
impleme
ntare a 
proiectul
ui 

Finalizata- 
Contract 
nr.12322/11.0
6.2020 
S.C A.N.G. 
CONSULTING 
S.R.L.,Balotest
i, Ilfov 

         
* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor 
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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. Servicii de 
informare si 
publicitate 

0,24% 52,38% 0,13% 

2. Servicii 
necesare 
intocmirii 
proiectului 
tehnic si a 
documentatie
i tehnice 
pentru 
obtinerea 
autorizatiei 
de construire, 
precum si 
asistenta 
tehnica din 
partea 
proiectantului 
pe parcursul 
derularii 
lucrarilor 

6,80% 80% 5,44% 

3. Servicii de 
verificare 
proiect tehnic 

0,45% 100% 0,45% 

4. Executie 
lucrari si 
furnizare, 
inclusiv  
comisioane, 
cote, taxe 
aferente 
lucrarilor de 
executie 

91,64% 21,05% 19,29% 

5. Servicii de 
dirigentie de 

0,50% 21,05% 0,11% 
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santier 

6. Servicii de 
audit 

0,37% 0% 0% 

     

Progresul proiectului (%): 25,42% 

*- 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 
contractului 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% 
 
IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate 
 

Echipamente/Mijloace de transport 
achiziţionate până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. 
Bucăţi 

Serie / Nr. inventar 

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

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

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

  
 
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. Servicii de 
informare si 
publicitate 

Chitanta SERIA 
TS606 
Nr.10000357768 

Trezoreria 
Municipiului 
Alexandria 

42,00 Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

2. Servicii 
necesare 
intocmirii 
proiectului 
tehnic si a 
documentatie
i tehnice 
pentru 
obtinerea 
autorizatiei 
de construire, 
precum si 
asistenta 

Polita de 
asigurare seria 
M, 
nr.000087520  

City 
INSURANCE 
SA Bucuresti 

20.819,00 18.06.202
4 

Nu este 
cazul 
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tehnica din 
partea 
proiectantulu
i pe parcursul 
derularii 
lucrarilor 

3. Servicii de 
verificare 
proiect tehnic 

Chitanța seria 
TS702 

nr.10000297708 

Trezoreria 
Sector 2 
București 

562,50 Nu este 
cazul 

Nu este 
cazul 

4. Executie 
lucrari si a 
furnizare, 
inclusiv  
comisioane, 
cote, taxe 
aferente 
lucrarilor de 
executie 

Polița de 
asigurare Seria 
AV nr.033006/ 

06.01.2022 

ABC 
ASIGURĂRI 

REASIGURĂRI 
SA, București 

5.605,00 30.08. 
2025 

- 

5. Servicii de 
dirigentie de 
santier 
 
*Contract 
nr.22240/21.
09.2021 
 
 
**Contract 
nr.22171/21.
09.2021 

 
 
 
 

*Ordin de plată 
nr.20219248261
0517/24.09.202

1 
 

**Chitanță 
nr.532779/23.0

9.2021 

 
 
 
 

*BRD 
 
 
 
 

**Municipiul 
Alexandria 

 
 
 
 

*1.500,00 
 
 
 
 

**180,00 

 
 
 
 

* Nu este 
cazul 

 
 
 

* Nu este 
cazul 

 
 
 
 

* Nu este 
cazul 

 
 
 

* Nu este 
cazul 

6. Servicii de 
audit 

Chitanta  
SeriaTS421 
NR.1000043120
9 

Trezoreria 
judetului 
Ilfov 

47,25 Nu este 
cazul 

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 
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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 

1 222.919,56 12.06.2020 218.461,17/28.08.2020 

2. 41.873,13 09.07.2021 41.035,67/07.09.2021 

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

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea 
modificarilor contractului de lucrari. 
 
In cadrul proiectului „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona 

blocurilor 100 din municipiul Alexandria”, Cod SMIS 127991, au fost atinse urmatoarele 
rezultate: 
 
Activitati realizate inainte de semnarea contractului de finantare 

Activitatea 1-Activitatea de pregatire si depunere a proiectului-finalizat 

Subactivitatea 1.1.-Contractarea si prestarea servciilor necesare intocmirii documentatiei 
tehnico-economice, faza DALI-realizat 
Subactivitatea 1.2-Obtinerea avize-lor si acordurilor necesare depunerii proiectului-realizat 
Subactivitatea 1.3-Achizitionarea si prestarea de servicii de consultanta necesare intocmirii 
dosarului de finantare si depunerea proiectului-realizat 
 
Activitatea 2-Semnarea contract de finantare-finalizat 
A fost semnat contractul de finantare nr.5503 pe data de 13.05.2020. 
 
Activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare 
Activitatea 3-Management de proiect 
Subactivitatea 3.1-Constituirea echipei de management a U.A.T. si implementarea proiectului 
-Prin Dispozitia primarului nr.2180/04.12.2019, a fost desemnata echipa de implementare a 
proiectului „Imbunatatirea conditiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 
100 din municipiul Alexandria”, avand urmatoarea componenta: 
1.Stefan TABACITU-Manager de proiect 
2.Marioara TOTE-Asistent manager de proiect 
3.Claudia URECHE-Responsabil financiar 
4.Carmen PANOIU-Coordonator tehnic 
5.Alina CIOACA-Responsabil achizitii 
6.Cristian FALUVEGI-Responsabil informare si publicitate 
7.Eugen DELCEA-Responsabil IT 
 
Subactivitatea 3.2-Derularea activitatilor de management de proiect 
-Au fost intocmite 2(două) cereri de rambursare si 8(opt) rapoarte de progres, conform 
graficului activitatilor previzionate. 
-Pe data de 14.06.2021 a fost demarata procedura de aditionare a Contractului de finantare, 

                                                 
4
 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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in vederea prelungirii duratei de implementare cu 12 luni, respectiv pana la data de 
32.07.2022.  
-Prin Actul Adițional nr.1 din data de 24.06.2021 la contractul de finanțare  a fost prelungită 
perioada de implementare cu 12 luni, respectiv până la data de 31.07.2022. 
-Prin  Nota de avizare solicitare prelungire perioadă de implementare în baza Instrucțiunii 
AMPOR nr.194/23.05.2022 a fost prelungită perioada de implementare cu 5 luni, respectiv 
până la data de 31.12.2022. 
 
Subactivitatea 3.3-Monitorizarea proiectului- 27 luni din 31 luni 
-A fost elaborata, la nivelul U.A.T Municipiul Alexandria, Procedura Operationala privind 
implementarea si monitorizarea proiectelor finantate din fonduri structurale nerambursabile. 
 
Activitatea 4-Informare si publicitate 
Subactivitatea 4.1-Derularea achizitiei pentru servicii de informare si publicitate si 
contractarea acestora 
-A fost finalizata procedura de achizitie servicii de informare si publicitate. 
-A fost incheiat contractul nr.12036/09.06.2020 de prestare servicii de informare si 
publicitate cu S.C. TELE MEDIA PRES S.R.L., Alexandria, jud.Teleorman. 
 
Subactivitatea 4.2-Elaborare materiale de publicitate si informare si desfasurarea activitatii 
de informare si publicitate 
-A fost realizată macheta anunțului de începere a proiectului;  
-A fost realizată macheta panoului pentru afisare temporara;  
-A fost solicitat si obtinut avizul pentru cele doua machete; 
-A fost publicat anuntul de incepere a proiectului, in ziarul „Teleormanul”, pe site-ul 
www.ziarulteleormanul.ro, in perioada 16.97.-22.07.2020; 
-A fost creata o sectiune speciala, dedicata proiectului, in cadrul website-ului 
www.alexandria.ro; 
-A fost realizat si montat pe amplasament, panoul de afisare temporara; 
-In sectiunea speciala, dedicata proiectului, in cadrul website-ului www.alexandria.ro, au fost 
afisate anuntul de presa de lansare a proeictului si o scurta descriere a priectului. 
 
Activitatea 5-Contractarea proiectului tehnic (PT), realizarea, verificarea si asigurarea 
asistentei din partea proiectantului 
Subactivitatea 5.1-Organizarea procedurilor de achizitie a Proiectului Tehnic  si atribuirea 
contractului 
-A fost demarata procedura de achizitie a serviciilor de elaborare Proiect Tehnic si asistenta 
tehnica din parte aproiectantului; 
-Documentatia de atribuire a fost postat pe site-ul de specialitate; 
-Se asteapta depunerea ofertelor din  partea operatorilor de speciailitate; 
-A fost finalizata procedura de achizitie servicii de elaborare Proiect Tehnic. 
-A fost incheiat contractul nr.20415/11.09.2020 de prestare servicii de elborare a Proiectului 
Tehnic si a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, cu S.C. 
ADURO IMPEX S.R.L., Bucuresti; 
 
Subactivitatea 5.2-Elaborarea proiectului tehnic si a documentatiei tehnce pentru obtinerea 
Autorizatiei de Construire 
-A fost emis ordinul de incepere prestare servicii de elaborare Proiect Tehnic  

http://www.ziarulteleormanul.ro/
http://www.alexandria.ro/
http://www.alexandria.ro/
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nr.21154/21.09.2020; 
-Durata prestarii serviciilor este de 3 luni de la data ordinului de incepere. 
-Au fost intocmite documentatiile pentru obtinerea avizelor/acordurilor prevazute in 
Ceriticatul de Urbanism; 
-A fost obtinut obtinut avizul I.S.U. 
-A fost prelungita perioada de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr.407/15.10.2018, 
pana la data de15.10.2021. 
-A fost predată (conform clauzelor contractului de servicii de proiectare) forma inițială a 
Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție, pe data de 18.12.2020; 
-Documentația a fost verificată de către beneficiar și au fost emise obiecțiuni supra acesteia; 
-Pe data de 18.01.2021, după completare și corectare, a fost predată, de către proiectant, 
forma finală a documentației, faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție-Proces-vebal de 
predare-primire nr.1268/18.01.2021. 
-Documentația a fost transmisă verificatorilor de proiect atestați, în vederea verificării și 
avizării. 
-A fost depusă documentația pentru obținerea Autorizației de Construire, pe data de 
19.12.2020; 
-A fost obținută Autorizația de Construire nr.6/22.01.2021. 
-Proiectul Tehnic a fost avizat de Comisia Tehnică de Avizare a beneficiarului-Proces-verbal 
nr.5032/22.02.2021. 
-Pe data de 15.03.2021 documentația tehnico-economică, faza PT+DE, a fost transmisă. 
conform prevederilor Contractului de Finanțare, la ADR Sud Muntenia, Călărași, spre analiză. 
Documentația este în curs de evaluare.  
-Pe data de 07.05.2021 a fost finalizată analiza conformității Proiectului tehnic, de către O.I. 
și a fost primit avizul de conformitate a documentației. 
 
Subactivitatea 5.3-Atribuirea contractului de verificare a Proiectului Tehnic 
 
-A fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de verificare a documentației tehnico-
economice, faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, de către verificatorii de proiect 
atestați, pe data de 18.01.2021; 
-A fost încheiat contractul nr.2206/27.01.2021 de prestare servicii de verificare a 
documentației tehnico-economice, faza PT+DE, cu S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., 
București. 
 
Subactivitatea 5.4-Verificarea Proiectului Tehnic 
-A fost emis ordinul de începere prestare servicii de verificare PT+DE pe data de 03.02.3021, 
cu începerea prestării serviciilor de pe data de 05.02.2021; 
-Durata contractului este: 
Etapa 1: de maxim 30 de zile, de la emiterea ordinului de începere prestare servicii, pentru 
verificarea documentației tehnico-economice, faza PT+DE; 
-Documentația tehnico-economică, faza PT+DE a fost verificată, de către verificatorii de 
proiect, atestați - Proces-verbal de recepție a serviiilor de verificare a documentației 
nr.4855/22.02.2021. 
Etapa 2: pe tot parcursul execuției lucrărilor și pâna la recepția finală. 
-Documentația tehnico-economică, faza Proiect tehnic, a fost verificată de către verificatorii 
de proiect atestați și transmisă către beneficiar prin adresa nr.4855/19.02.2021. 
A fost încheiat procesul-verbal de recepție a serviciilor de verificare nr.4855/22.02.2021. 
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Subactivitatea 5.5-Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor 
 
-A fost incheiat contractul nr.20415/11.09.2020 de prestare servicii de elaborare a Proiectului 
Tehnic si a Documentatiei Tehnice pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, precum și 
asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului, cu S.C. ADURO IMPEX S.R.L., 
Bucuresti. 
-A fost comunicată data de începere a execuției lucrărilor aferente proiectului, reprezentînd 
și data de începere a prestării a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului. 
 
Activitatea 6-Contractarea si realizarea lucrarilor de executie si furnizare 
 
Subactivitatea 6.1-Atribuirea contractului de executie lucrari si contractului de furnizare 
-Procedura de achiziție a execuției lucrărilor a fost demarată în data de 10.05.2021. 
-A fost publicat anunțul în SEAP în data28.05.2021. 
-Au fost primite 6 (șase) oferte 
-A avut loc procedura de evaluare a ofertelor. 
-Procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări este suspendată, întrucât 
operatorul economic S.C. METROPOLITAN ACTIV CONSTRUCT S.R.L.  a formulat, la Curtea de 
Apel București, plângere împotriva Deciziei CNSC nr. 2066/C3/227,2271 din data de 
14.09.2021, cu privire al reevaluuarea ofertei S.C. GENERAL INVEST S.R.L. 
-Pe data de 03.11.2021, Curtea de Apel București a publicat pe site-ul instituției, soluția pe 
scurt, respectiv a respins plângerea ca fiind nefondată. 
-Prin urmare se va proceda la reevaluarea ofertei depusă de S.C. GENERAL INVEST S.R.L., ca 
urmare a deciziei CNSC nr. 2066/C3/227,2271 din data de 14.09.2021. 
-A fost încheiat contractul nr.34541/31.12.2021, de execuție a lucrărilor aferente obiectivului 
de investiții, cu SC METROPOLITAN ACTIV CONSTRUCT SRL, București. Valoarea contractului 
este de 2.949.810,18 lei, la care se adaugă cota legală de TVA, conform legii (19%), în 
cuantum de 560.463,93 lei, valoarea totală fiind de 3.510.274,11 lei. 
 
Subactivitatea 6.2-Derularea contractului de executie lucrari si furnizare 
-A fost emis Ordinul de începere lucrări nr.6478/27.01.2022 în care se comunică începerea 
lucrărilor cu data de 10.02.2022. 
-A fost transmisă, către Inspectoratul de Stat  în Construcții Teleorman, comunicarea privind 
începerea execuției lucrărilr nr.7914/01.02.2022. 
-Au fost avizate, de către Inspectoratul de Stat  în Construcții Teleorman, Programele pentru 
controlul Calității lucrărilor, pentru toate specialitățile din proiect. 
-În data de 10.02.2022 a avut loc predarea-primrea amplasamentului, în vederea începerii 
execuției lucrărilor. 
- A fost acordat un avans în valoare de 560.000,00 lei, inclusiv TVA, reprezentând un procent 
de 15,95% din valoarea contractului de lucrări. 
-După stingerea primei tranșe de avans a fost acordată o nouă tranșă în valoare de 491.438,37 
lei, inclusiv TVA, reprezentând un procent de 14% din valoarea contractului de lucrări. 
-Au fost executate lucrări în procent de 21,05%, constând în: 
*desfaceri structură rutieră 
*structură rutieră-alei carosabile 
*structură rutieră-trotuare 
*instalții electrice iluminat 
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*instalații electrice platformă deșeuri 
*monitorizare video platformă deșeuri 
-A fost încheiat Actul Adițional nr.1/01.07.2022 care prevede corectarea/rectificarea 
denumirii indicilor în construcții prevăzuți în contract; 
-A fost încheiat Actul Adițional nr.2/13.07.2022, care prevede următoarele: 
*suplimentarea valorii contractului cu suma de 42.624,88 lei, inclusiv TVA;  
*valoarea actualizată a contractului este de 3.552.898,99 lei, inclusiv TVA; 
*se actualizează valoarea garanției de bună execuție. 
-A fost încheiat Actul adițional nr.3/26.07.2022, care prevede următoarele: 
*suplimentarea valorii contractului cu suma de 19.390,85 lei, inclusiv TVA;  
*valoarea actualizată a contractului este de 3.572.289,84 lei, inclusiv TVA; 
*se actualizează valoarea garanției de bună execuție. 
 
Subactivitatea 6.3-Receptia lucrarilor 
 
Activitatea 7-Contractarea si derularea serviciilor de dirigentie de santier 
 
Subactivitatea 7.1-Atribuirea contractului de servicii de dirigentie de santier 
-A fost încheiat contractul nr.22240/21.09.2021, de prestare servicii de dirigenție de șantier, 
Domeniul 2-Construcții civile, industriale și agricole, Subdomeniul 2.2-Construcții civile, 
industriale și agricole, categoria de importanță C, Domeniul 3-Drumuri, poduri, tunele, piste 
de aviație, transport pe cablu, Subdomeniul 3.3-Drumuri, poduri, tunele, piste de aviație, 
transport pe cablu, de interes local și Domeniul 6-Construcții edilitare și de gospodărie 
comunală. Valoarea contractului este de 15.000,00 lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 
2.850,00 lei, valoarea totală fiind de 17.850,00 lei. 
-A fost încheiat contractul nr.22171/21.09.2021, de prestare servicii de dirigenție de șantier, 
Domeniul 9-Rețele, Subdomeniul 9.1-Rețele electrice. Valoarea contractului este de 1.800,00 
lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 342,00 lei, valoarea totală fiind de 2.142,00 lei. 
-Au fost întocmite rapoarte de activitate ale dirigintelui de specialitate aferente  lucrărilor 
realizate în această perioadă. 
 
Subactivitatea 7.2-Derularea contractului de servicii de dirigentie de santier 
-A fost comunicată data de începere a execuției lucrărilor aferente proiectului, reprezentînd 
și data de începere a prestării a serviciilor de dirigenție de șantier. 
-Au fost întocmite rapoarte de activitate ale dirigintelui de specialitate aferente  lucrărilor 
realizate în această perioadă. 
 
Activitatea 8-Auditul proiectului 
Subactivitatea 8.1-Derularea achizitiei pentru servicii de audit financiar si in domeniul 
achizitiilor publice si contractarea acestora 
-A fost finalizata procedura de achizitiei  a serviciilor de audit financiar si in domeniul 
achizitiilor publice.  
-A fost incheiat contractul nr.12322/11.06.2020, de prestare servicii de audit financiar 
extern, cu S.C.  A.N.G.  CONSULTING S.R.L., Balotesti, jud.Ilfov. 
 
Subactivitatea 8.2-Implementarea contractului de servicii de audit 

 
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 
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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 solicitarea unui 
act adiţional de prelungire a 
perioadei? 

 X  

Au existat riscuri, probleme 
în implementarea proiectului? 

 X  

 
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 
 

 
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    

Dezvoltarea urbana: 
spatiu  deschis creat sau 
reabilitat in zonele 
urbane 

- metri 
patrati 

9.240,00 0,00 0,00 

Populatie carea traieste - persoane 1.529,00 0,00 0,00 
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in zonele cu interventii in 
regenerarea fizica, 
economica si sociala a 
comunitatilor 
marginalizate din 
municpiii de judet 
 
VI.2 Indicatori de proiect 

Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 

Denumire UM    

     

 
 
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) 
X Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

X Difuzări media şi în presă 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentaţia proiectului 

X Sectiune speciala, dedicata proiectului, in cadrul website-ului www.alexandria.ro 

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? Detaliaţi 
 
Conform Dispozitiei Primarului municipiului Alexandria nr.2180/04.12.2019., domnul Cristian 
FALUVEGI a fost nominalizat pe postul de „Responsabil informare si publicitate”, ocupandu-se 
prin fisa postului de actiunile de informare si publictate. 
 
VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia  anticipată în cererea de 
finanţare  
 

Aprobate 
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Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

Act adițional nr.1 din 
data de 24.06.2021 

Prelungirea perioadei de implementare 
până la data de 31.07.2022 

Act Adițional nr.2-Notă 
de avizare solicitare 
prelungire perioadă de 
implementare 
nr.11720/14.07.2022 

Prelungirea perioadei de implementare 
până la data de 31.12.2022, în baza 
Instrucțiunii AMPOR nr.194/23.05.2022. 

Notificare Nr. şi data notificare Obiect notificare 

Nr.1/10.09.2021 Încărcare PT în MySmis 

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

Egalitatea de gen 
       Proiectul de imbunatatire a conditiilor infrastructurale pentru comunitate vizeaza 
promovarea incluziunii sociale a populatiei marginalizate, ce apartine ambelor sexe din zona 
blocurilor 100 din municipiul Alexandria. Zona de influenta a proiectului se rezuma la 
dezvoltarea conditiilor a aproximativ 1529 de locuitori, dintre care femei-800 si barbati-729.     
Proiectul se aplica in conformitate cu legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de 
tratament intre femei si barbati. Proiectul are in prim-plan dezvoltarea conditiilor socio-
economice, reducerea excluziunii sociale si cresterea potentialului economic al comunitatii, 
acesta constituind un element de baza in dezvoltarea conditiilor necesare pentru un trai 
decent, cat si pentru cresterea potentialului comunitatii.  
       La nivelul proiectului de imbunatatire a conditiilor infrastructurale se observa clar 
respectarea principiilor non-segregarii si desegregarii. In cadrul comunitatii segregate din 
zona blocurilor 100 exista un procentaj de 76% persoane care apartin minoritatii rome, care 
vor beneficia de efectele rezultate in urma implementarii proiectului. La nivelul acestuia este 
respectat principiului desegregarii, realizandu-se astfel o reducere a decalajului dintre 
comunitatea marginalizata si intreaga populatie a municipiului Alexandria.  
         La nivelul institutiilor educationale se propune, atat integrarea copiilor, cat si 
atragerea celor din comunitatile invecinate, ducand astfel la cresterea vizibilitatii zonei in 
urma imbunatatirii conditiilor infrastructurale. 
         Echipa de implementare a proiectului va fi formata din femei si barbati, ce vor fi 
selectati in mod egal, pe baza criteriilor de competenta si pregatire profesionala.  
 
 
Nediscriminare 
         In urma implementarii proiectului, la nivelul zonei blocurilor 100 din Municipiul 
Alexandria, accesul la infrastructura va fi asigurat pentru orice persoana, indiferent de 
apartenenta etnica, grupuri minoritare, rasa, religie, dizabilitati sau orientare sexuala.   
Proiectul se adreseaza unei zone cu diverse probleme, printre care supra-aglomerare, conditii 
improprii de locuit, acces redus la infrastructura si lipsa veniturilor, iar rezultatele obtinute 
contribuie la cresterea conditiilor de locuit pentru totalitatea locuitorilor din zona, indiferent 
de rasă, culoare, sex, limbă, religie sau orice alte considerente.  
          La momentul actual, se constata ca in zona blocurilor 100 exista un procentaj de peste 
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76% persoane ce apartin minoritatii rome, fiind considerata comunitate marginalizata, dintre 
care un numar de 58 persoane sunt asistate social. 
         In vederea reducerii discriminarii si a tuturor activitatilor de excludere sociala, 
proiectul se realizeaza in conformitate cu respectarea articolului 14 din cadrul Conventiei 
Europene a Drepturilor Omului. Conform Ordonantei de Guvern nr.137/2000 privind 
combaterea si prevenirea discriminarii intregul proiect se realizeaza in scopul dezvoltarii unei 
comunitati marginalizate, avand drept obiectiv principal asigurarea dezvoltarii firesti si 
realizarea unei egalitati de sanse uniforma.  
          In urma finalizarii proiectului se va constata o crestere a potentialului economic al 
zonei si atragerea potentialilor investitori. Din perspectiva potentialilor investitori, conform 
legislatiei in vigoare, acestia vor fi mult mai incurajati sa angajeze si, implicit, sa integreze, 
in principal, persoane care fac parte din actuala comunitate marginalizata. 
 
Accesibilitate persoane cu dizabilitati 
          Proiectul se realizeaza in conformitate cu principiile „Strategiei europene a 
dizabilității 2010–2020”. Strategia are la baza principiul „Participarea si integrarea deplina si 
efectiva in societate” a persoanelor cu dizabilitati, conditionand astfel crearea unui cadru 
social, economic care sa le permita exercitarea deplina a drepturilor.  
           Implementarea proiectului are drept rezultat recunoasterea persoanelor cu dizabilitati 
ca fiind participanti cu drepturi egale in societate. 
 
          In scopul integrarii in societate si pentru promovarea socializarii, bancile din cadrul 
mobilierului urban nu vor prezenta capete, astfel incat va fi permisa alaturarea cu usurinta a 
persoanelor cu dizabilitati. Trotuarele se vor reabilita cu dimensiuni aproximative cuprinse 
intre 0.85-2.5m, reprezentand adaptari suplimentare, altele decat cele incluse in normativ-
Ordinul 189 din 2013 in ceea ce priveste accesibilitatea facila pentru persoanele cu 
dizabilitati. Un alt obiectiv vizat in cadrul proiectului este reprezentat de locurile de parcare, 
special amenajate pentru persoanele cu dizabilitati, conform NP 051-2010- numarul locurilor 
de parcare alocate va fi suplimentar celui stipulat in normativ. In acest sens, vor fi alocate 
6/105 pentru persoanele cu dizabilitati. Aleile pietonale vor fi reabilitate astfel incat sa se 
permita accesul facil al persoanelor cu dizabilitati, in conformitate cu STAS 10144/2. 
Elementele de publicitate realizate in cadrul proiectului vor fi realizate astfel: comunicatele 
de presa vor fi realizate si in format audio; placa permanenta va fi plasata la o inaltime 
joasa, in partea de jos a acesteia textul aferent acesteia va fi redactat si in alfabetul Braille. 

 
 
 
IX.2 – Dezvoltarea durabilă 

 
Poluatorul plătește. 
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Condiții contractuale specifice 
 

Cod SMIS 127991 

Beneficiar UAT MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

Titlu proiect „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din Zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria” 

Contract 5503/13.05.2020 

 

A. Condiții specifice în implementarea proiectului Stadiul implementarii 

(1) Beneficiarul va asigura accesul gratuit al populației la clădirile/spațiile urbane 
amenajate/facilitățile pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul 
proiectului pe toata perioada de durabilitate a contractului.  

Procedura se va derula după finalizarea și recepționarea lucărilor din 
proiect. 

2) Beneficiarul are obligația de a nu utiliza obiectele/bunurile, finanţate în cadrul 
proiectului, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii de 
venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre obiecte/bunuri către o terţă 
parte în perioada de durabilitate.  

Nu este cazul. 

(3) Realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate 
prin proiect de către o terță parte se poate face pentru îndeplinirea activităților 
corespunzătoare obiectivelor proiectului, în condiţiile legii, de către o structură 
competentă înființată la nivelul beneficiarului (aflată în 
subordinea/coordonarea), fără ca aceasta să obțină venituri din îndeplinirea de 
activități aferente proiectului. 

Proiectul nu este finalizat. În perioada de durabilitate se va sigura 
administrarea obiectelor/bunurilor realizate prin proiect, conform 
prevederilor legale în vigoare. 

(4) Beneficiarul va asigura pe toata perioada de durabilitate a contractului de 
finanțare abordarea integrată a proiectului cu măsuri în domeniul resurselor 
umane pentru populația zonei urbane marginalizate aferente proiectului.  

Proiectul nu este finalizat. În perioada de durabilitate se va sigura și 
respectarea acestei cerințe. 

(5) Beneficiarul are obligația ca în termen de un an după efectuarea plății finale 
să înscrie clădirea imobil al proiectului în domeniul public al unității administrativ 
teritoriale, în categoria clădirilor cu funcțiune socială.  

Proiectul nu este finalizat. Respectarea acestei cerinţe se va realiza după 
finalizarea investiției. 

(6) Beneficiarul se obligă să nu schimbe natura activităţii pentru a cărei 
infrastructură s-a acordat finanţare, în condiţiile standardelor şi legislaţiei 
specifice aplicabile în vigoare, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel 

Proiectul nu este finalizat. Respectarea acestei cerinţe se va realiza după 
finalizarea investiției. 
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cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale.  

(7) Beneficiarul este obligat să obțină licența provizorie sau licența de funcționare 
pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul infrastructurii care a făcut obiectul 
proiectului, în termen de maxim 6 luni de la data plății finale după finalizarea 
perioadei de implementare a proiectului.  

Nu este cazul. 

(8) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, 
fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate, daca 
Beneficiarul nu prezintă extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea 
definitivă a dreptului de proprietate publică pentru obiectivele proiectului (acolo 
unde este cazul) cel mai târziu pana la data emiterii autorizatiei de construire 
aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 3 luni de la data 
intrării în vigoare a contractului de finanțare. OI are obligația monitorizării 
termenului de 3 luni anterior menționat si realizarea demersurilor necesare 
pentru informarea corespunzătoare a AMPOR. Pe perioada anterior menționată 
solicitantul nu poate depune cereri de rambursare/plată, iar AMPOR nu va 
efectua plăți/rambursări.  

Nu este cazul. 

B. Recomandări specifice rezultate din procesul de evaluare și selecție Nu este cazul. 

 
 

Data: 16.08.2022 


