




 

Anexa nr. 2  la Instrucțiunea AM POIM nr. 21 din 09.05.2019 

Raportul de progres al beneficiarului 

 

 

I. Prezentare generală 

Axa prioritară 

Obiectiv Specific 

3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de 

management eficient al resurselor 

3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor urbane, 

precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila 

a populatiei 

Titlu proiect  Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada              

2014-2020 

Cod CCI 2017RO16CFMP028 

Beneficiar  COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Cod SMIS  2014 + 118679 

Contract de Finanţare nr…/…..*) 156/18.12.2017 

Valoare la data semnării  (lei) 832.220.306,34 lei 

Valoare conf. Act ad. 2/15.07.2019 717.492.242,25 lei 

Perioada de raportare Ianuarie 2020 

Data de începere a perioadei de 

implementare  

14.10.2014 

Data de finalizare a perioadei de 

implementare  

31.12.2020 

* proiect fazat, după caz 

II. Detalii despre beneficiar 

Beneficiar COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Adresa / sediu (strada, număr, cod 

poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

Strada Axente Sever nr.2, cod postal 401078,                       

Municipiul Turda, judetul Cluj 

Tel. /    Fax /          E-mail 0264 311 771 /  0264 311 772 / office@caaries.ro 

Manager Proiect   Mihaiela Maria Sârb 

Reprezentant legal (nume)  (altul 

decât Managerul Proiectului, daca 

este cazul)    

Bogdan Ionuț Bobic, Director General 

Personal UIP alocat efectiv 

proiectului – număr total si număr 

Componenta UIP contine 19 pozitii ocupate de 16 persoane (o 

persoana detinand 3 pozitii), astfel: 1 sef UIP POIM, 1 consilier 

mailto:office@caaries.ro
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personal/compartimente UIP  juridic, 1 contabil, 2 ofiteri financiari, 1 secretar/ ofiter comunicare/ 

ofiter nereguli-calitate, 10 coordonatori contracte, 1 expert achizitii 

publice. 

Deplasări la locația/locațiile 

proiectului in perioada de referința - 

Data si locația   

- 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 

soluționare a problemelor – Data, 

locatia  si tema  

Data: 12.03.2018 ora 10.00 

Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Monitorizarea progresului proiectului 

 

Data: 23.05.2018 ora 9.00 

Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Verificare la fata locului CR1 si CR2 

 

Data: 11.06.2018  

Locatia: sediul AM POIM 

Tema vizitei: Verificarea capacitatii institutionale a beneficiarului 

 

Data: 04.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare la fata locului CR3/29.06.2018  si                  

CR4/13.08.2018 

 

Data: 12.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare evidență contabilă Beneficiar 

 

Data: 15.11.2018 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.5 

 

Data: 15.01.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.6 

 

Data: 05.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare DCR nr. 7/22.02.2019 si 8/23.04.2019 
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Data: 10.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.09.2018-31.05.2019) 

 

Data: 06.09.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Identificare stadiu proiect si eventuale probleme 

apărute în implementare. 

 

Data: 15.10.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificarea cheltuielilor solicitate la rambursare prin 

CR 9, CR10 și CR11. 

 

Data: 04.12.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.06.2019-31.11.2019) 

III. Stadiul general al implementării proiectului 

III.1 Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv 

contracte neeligibile)**  
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** Conform Cererii de finanţare, anexa a contractului de finanţare 

*** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  

Avand in vedere  modificarile legislative aparute din 2014,  respectiv data de 09.10.2014, data semnarii 
contractului   de Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Campia 

Turzii, în perioada 2014-2020 ( legea achizitilor publice modificata, Ordin 6906, noile  modele de contracte de 

lucrari ) documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari au trebuit /trebuie revizuite  astfel incat sa  

respecte legislatia in vigoare, care implicit conduc la refacerea graficului de implementare. 
In cazul contractului CS2-ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 

PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ , avand in 

vedere numarul mare de ofertanti , foarte multa documentatie de evaluat, contestatii. 

In cazul contractului CL 5, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 

ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari.  
In cazul contractului CL 7, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 

ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari.  

In cazul contractului de furnizare “Procurare bunuri necesare functionării UIP, la data de 05.11.2018, conform 

deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 753, a fost anulată procedura simplificată. Procedura a fost 

republicată în SICAP la data de 06.12.2018. 
In cazul contractului CL 6, la data de 04.02.2019 au fost depuse contestații de către ofertanții LUDWIG 

PFEIFFER și EUSKADI. Decizia CNSC nr. 305/C5/152/160 din 04.03.2019 inregistrata la CAA sub nr. 

3183/12.03.2019 (Consiliul decide: respinge exceptia lipsei de interes invocata de entitatea contractanta cu 

privire la contestatoarea EUSKADI; respinge exceptia invocată de entitatea contractanta privind lipsa dovezii 

calității de reprezentant a semnatarului contestației formulată de LUDWIG PFEIFFER; respinge, ca nefondate 

contestațiile depuse de EUSKADI și LUDWIG PFEIFFER). La data de 18.03.2019 a fost depusă de către 
EUSKADI plângere împotriva deciziei CNSC. Conform Deciziei civile nr.509/2019 din 11.04.2019 emisă de 

Curtea de Apel Cluj se respinge plângerea declarată de petenta SC EUSKADI SRL, împotriva deciziei C.N.S.C 

nr.305/C5/152/160 din 04.03.2019, pe care o menține în întregime.  

Pentru contractul CL3, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 

(25.03.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. 
In cazul contractului CL 2, conform deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8519/14.06.2019, a fost 

anulată procedura de licitatie deschisa, in conformitate cu prevederile art.225, alin.(1), lit.a) din Legea 99/2016 

privind achizitiile sectoriale si deoarece nu a fost depusa nicio oferta admisibila. 

In cazul contractului CL 1, conform notei justificative CAA nr. 15800/14.10.2019, s-a prelungit perioada de 

evaluare a ofertelor pana la data de 24.01.2020. 
In cazul contractului CS1, conform notei justificative CAA nr. 20026/17.12.2019, s-a prelungit perioada de 

evaluare a ofertelor pana la data de 23.07.2020. 

Pentru contractul CL12, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 

(16.12.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. 

Mentionam ca semnarea Contractului de finantare a avut loc in data de 18.12.2017.  
 

IV. Informatii detaliate privind contractele  

IV.1 Informaţii privind actele adiţionale 

Contract 

(lista 

contracte cf. 

fisei 

Nr si data 

contract 

Data 

initiala 

finalizare 

contract 

Act adiţional 
Justificări/obiectul 

modificarii 
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saptamanale) 

   Număr/dată Zile 

extindere 
durata si 

data 

finalizare 
actualizata 

(daca este 
cazul) 

Valoare 

(daca 
este 

cazul) 

 

Asistenta 
Tehnica pentru 

pregatirea 
Aplicatiei de 
Finantare si a 

documentatiilor 
de atribuire 

pentru proiectul 
regional de 
dezvoltare a 

infrastructurii de 
apa si apa uzata 
din regiunea 

Turda-Campia 
Turzii, in 

perioada 2014-
2020 

 
 

 
 
20643/ 

09.10.2014 

 
 

 
 
 

07.10.2020 

1 
/16.01.2015 

- - 1.Inlocuire experti  
-expert secundar 

-expert secundar achizitii 
-expert principal lider adjunct de 
proiect 

2 

/12.06.2015 

- - 1.Lista expertilor cheie 

2.Defalcarea bugetului 
3.Graficul de desfasurare a 

activitatilor 
4.Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

5.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 
6.Graficul cu momentele 

semnificative considerate pe 
parcursul derularii contractului de 

AT 

3 
/21.09.2015 

- - 1. Lista expertilor cheie 
2.Defalcarea bugetului 
3.Graficul de desfasurare a 

activitatilor 
4.Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

4 

/14.12.2015 

- - 1.Contractul de servicii cu textul 

actual”Platile vor fi efectuate in Lei 
in contul bancar notificat de 

Prestator,Achizitorului, conform 
tabelului. 
2.Conditiile generale din cadrul 

contractului 
3.Graficul de desfasurare a 
activitatilor  

4.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

5.Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

6. Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

5 
/10.06.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

2. Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 

contractului de AT 

6 
/12.08.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activitatilor 
2. Graficul cu momentele 

semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 
3. Lista expertilor cheie 

7 

/12.10.2016 

- - 1.Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
2.Graficul cu momentele 
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semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

8 
/20.12.2016 

- - 1.Componenta Asociatie de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa 

Vaii Ariesului 
2 Graficul de distributie a 

inputurilor pe activ 

9 
/31.01.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 
noncheie 

10 

/13.04.2017 

- - 1. Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
2. Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 

contractului de AT 

11 
/19.09.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 

noncheie 

12 
/28.12.2017 

- - Adaugare cont IBAN pentru plata 

   13/ 
15.07.2019 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activităților; 

2. Art. 23.4 lit. b) Condiții Generale 
ale contractului. 

   14/ 
21.10.2019 

- - Se anuleaza art. 2 al actului 

aditional nr. 13/15.07.2019, privind 

modificarea art. 23.4 lit. b) Condiții 

Generale ale contractului. 

CS2 - Asistenta 
Tehnica pentru 

Supervizarea 
Lucrarilor 

11042/ 
16.07.2018 

31.12.2023 1 
/16.07.2018 

- - Suspendare executare contract până 
la data la care obținerea fondurilor 

necesare din POIM este asigurată 
de Autoritatea Contractantă. 

2 
/02.11.2018 

- - În temeiul art. 18 – Modificarea 
Contractului de Servicii din 

Condițiile Generale ale 
Contractului. 

3 

/13.06.2019 

- - Inlocuire experti principali. 

4 
/14.11.2019 

- - Inlocuire expert principal. 

CL5 17529 
/31.10.2018 

13.01.2022 7346 
/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-
GROUPE SOCIETE GENERALE. 

CL7 17528 

/31.10.2018 

13.01.2022 7347 

/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-

GROUPE SOCIETE GENERALE. 

Procurare 
bunuri necesare 
funcționării UIP 

2036 
/18.02.2019 

15.09.2019 7529 
/29.05.2019 

- - Modificare art. 14, pct. 14.1 din 
contract cu privire la garanția de 
bună execuție. 

 

IV.2 Informaţii privind modificările contractelor, altele decât acte adiţionale - Nu e cazul 

Contract  (lista 

contracte cf. fisei 

saptamanale) 

Ordin de Variaţie/Ordin 

administrativ  

Aprobat/Neaprobat 

de Inginer 

Justificări si obiectul 

modificarii pe scurt 

 Număr/Data Valoare   

Contract de servicii nr. 

11042/16.07.2018 
O.A.  din 

05.11.2018 

- - Începere prestare servicii 
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O.A. nr. 

1/03.12.2018  

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Constantin Alexandrescu, pe poziția de 

Expert revendicări contractuale 

O.A. nr. 

2/03.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Octavian Dumitru, pe poziția de 

Diriginte de șantier-Construcții edilitare 

și de gospodărie comunală. 

O.A. nr. 

3/03.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer de 

cantități 

O.A. nr. 

4/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Robu Alexandru, pe poziția de Inginer 

rezident CL5 

O.A. nr. 

5/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Rodica Albei, pe poziția de Inginer 

rezident CL7 

O.A. nr. 

6/17.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer 

AQ/CQ 

O.A. nr. 

7/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert  Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

8/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Czira 

David-Liviu, pe pozitia de Inginer 

topograf. 

O.A. nr. 

9/06.02.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Bodea Soni 

Mihai, pe pozitia de Diriginte de șantier-

Construcții edilitare și de gosdpodărie 

comunală. 

O.A. nr. 

10/05.03.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Cozac 

Niculina, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

11/10.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Pătruțiu 

Mihail-Iuliu, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL7). 

O.A. nr. 

12/11.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 

O.A. nr. 

12.1/01.08.2019 

- - Realocarea unui număr de 30 de zile din 

cadrul liniei bugetare Experți secundari 

(exclusiv diriginții de șantier și expert 

revendicaări contractuale), aferente 

Etapei I, de la Expert secundar – Inginer 

Cantități la Expert secundar – Inginer 

AQ/CQ. 

O.A. nr. 

13/19.09.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Hedes 

Marius Gheorghe, pe pozitia de 

Diriginte de santier-

Drumuri,poduri,tunele,piste de 

aviatie,transport pe cablu. 
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 O.A. nr. 

14/31.10.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lonca 

Cornel-Cristian, pe pozitia de Diriginte 

de santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 

O.A. nr. 

15/06.11.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lucaci 

Elena-Tania, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Drumuri, poduri, tunele, piste de 

aviație, transport pe cablu. 

Contract de lucrări nr. 

17528/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. din 

05.08.2019 

-24,237.03 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. din 

04.10.2019 

-9.075.61 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.09.2019 până 

la 17.10.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

O.V. din 

18.12.2019 

-31,238.07 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.10.2019 până 

la 17.12.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

Contract de lucrări nr. 

17529/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. din 

05.08.2019 

-103,238.66 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 
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punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. din 

04.10.2019 

-117,624.91 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.08.2019 până 

la 30.09.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. din 

12.11.2019 

-55,318.65 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.09.2019 până 

la 04.11.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

Contract de furnizare nr. 

2036/18.02.2019 

O.A.  din 

14.03.2019 

- - Începere furnizare produse. 

Contract de lucrări nr. 

5985/06.05.2019 

O.A. din 

12.06.2019 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. din 

01.08.2019 

-54.44 lei  Aprobat de Inginer. Modificarea nr. 1 a devenit necesară ca 

urmare a necesității reglării diferențelor 

valorice rezultate în urma aplicării 

rotunjirii prețurilor unitare la două 

zecimale din Oferta financiară a 

Antreprenorului. Aceste diferențe 

valorice sunt de 54.44 lei (fara TVA), 

care diminuează valoarea contractului la 

suma estimată de 105,685,855.21 lei 

(fără TVA) față de valoarea de contract 

acceptată de 105,685,909.65 lei(fără 

TVA). 

Contract de lucrări nr. 

19131/03.12.2019 

O.A. din 

12.12.2019 

- - Începere execuție lucrări 

 

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari  

Contract lucrari 

(lista contracte cf. 

fisei saptamanale) 

Avize, 

acorduri, 

autorizatie de 

construire* 

Proces verbal de 

receptie la 

finalizarea 

lucrarilor  

 

Proces 

verbal de 

receptie 

final  

Observaţii (se vor mentiona 

problemele existente in 

derularea contractului)  
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La data de 20.02.2019 s-a obtinut Certificatul de urbanism 
avand nr. 144 si înregistrat la CAA sub nr. 

2357/25.02.2019 obținut în scopul D.T.A.C.  PROIECT 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 
REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 

2014-2020, cu valabilitate de 24 de luni. 

  

 

CL5  

Autorizatie de 

construire nr. 

601/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20103/14.12.2018) 

  

 

CL6 

Autorizatie de 

construire nr. 

602/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20104/14.12.2018) 

  

 

CL7 

Autorizatie de 

construire nr. 

610/18.12.2018 (nr. 

CAA 

20376/19.12.2018) 

  

 

CL8 

Autorizatie de 

construire nr. 

467/01.10.2019 (nr. 

CAA 

15694/11.10.2019) 

  

 

CL9 

Autorizatie de 

construire nr. 

511/22.10.2019 (nr. 

CAA 

16658/25.10.2019) 

  

 

CL10 

Autorizatie de 

construire nr. 

552/22.11.2019 (nr. 

CAA 

19299/05.12.2019) 

  

 

CL11 

Autorizatie de 

construire nr. 

472/01.10.2019 (nr. 

CAA 

15468/09.10.2019) 

  

 

CL12 

Autorizatie de 

construire nr. 

474/02.10.2019 (nr. 

CAA 

15695/11.10.2019) 

  

 

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesare a fi obtinute pentru executia 

contractului  

Pentru contractele de lucrări CL1-CL4, a se vedea anexele la raportul de progres aferent lunii noiembrie 

2019, care cuprind stadiul obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare pentru implementarea 

proiectului. 
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Pentru contractele de lucrări CL5-CL12 nu se impune prezentarea situației privind stadiul 

avizelor/acordurilor întrucât au fost obținute autorizaț iile de construire.  

 

IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  

Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt Stadiul soluționării revendicării 

662/21.01.2019 aferenta CL5 

Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

772/22.01.2019 aferenta CL7 

Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

8056/07.06.2019 aferenta CL6 

Clauza 69a.1 alin.(3), actualizare 

pretului prin efectul modificarilor 

legislative intervenite conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

 

Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

Nu este cazul.   

 

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte 

in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente) - Nu e cazul 

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate în perioada de raportare 

curentă: 

Eligibil/ 

neeligibil 

Nr. 

Bucăţi 

Serie / Nr. inventar  

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

 

IV.6. Contribuția beneficiarului  

 

Contract de imprumut 

  

Sursa Valoare platită fără TVA Rest 

Cumulat 

la zi 

Nu este cazul. 
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IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 

contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 

propuse/implementate de Beneficiar*  

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

- mobilizarea slaba a Antreprenorilor care conduce la ritmul lent de executie a lucrarilor; 

- documentațiile de atribuire se află în revizuire, având în vedere faptul că s-a renunțat la unele 

investiții în urma aprobării Aplicației de Finanțare de către Comisia Europeană .  

 

V. Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare (faza II, dupa caz) 

 

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***  

Nr. cererii 
de 

rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 
cererea de rambursare 

(funding gap – 
EU+BS+BL)  

(LEI) 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 
cererea de rambursare 

(EU+BS) 
(LEI) 

Luna depunerii 
cererii de 
rambursare la 
AM** 

1 226.898,51 222.360,54 martie 2018 

2 199.244,00 195.259,12 mai 2018 

3 162.474,98 159.225,48 iunie 2018 

4 81.940,11 80.301,31 august 2018 

CP1 22.000.000,00 22.000.000,00 septembrie 2018 

5 164.311,99 161.025,75 septembrie 2018 

6 169.748,48 166.353,51 noiembrie 2018 

7 1.567.262,88 1.535.917,62 februarie 2019 

8 252.191,00 247.147,18 aprilie 2019 

9 12.010.885,73 11.770.668,02 iunie 2019 

10 427.027,16 418.486,62 august 2019 

11 1.732.435,73 1.697.787,02 septembrie 2019 

12 4.043.512,31 3.962.642,06 octombrie 2019 

13 1.210.130,36 1.185.927,75 decembrie 2019 

14 5.439.898,36 5.331.100,39 ianuarie 2020 

15 6.619.326,19 6.486.939,67 martie 2020 

16 2.572.337,36 2.520.890,61 mai 2020 

17 5.007.467,28 4.907.317,93 iunie 2020 

18 9.053.342,71 8.872.275,85 iulie 2020 

19 9.728.287,43 9.533.721,69 august 2020 

20 11.304.146,48 11.078.063,55 septembrie 2020 

21 8.162.836,63 7.999.579,90 octombrie 2020 

22 14.492.232,69 14.202.388,03 noiembrie 2020 

23 12.173.487,94 11.930.018,18 decembrie 2020 
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24 495.375.509,99 485.467.999,79 ianuarie 2021 

Total buget* 602.176.936,29 590.133.397,57 52.107.708,64 

CP1) – Cerere de prefinantare nr.1 
* pentru a nu fi denaturat bugetul estimat al proiectului valoarea cererii de prefinantare nr.1 nu s -a adunat la 
totalul cheltuielilor eligibile estimate in grafic. 

Prin adresa 1807/06.02.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #1. Fata de graficul de rambursare 
initial, transmis in data de 12.12.2017 (prin Adresa CAA nr.19049) au fost necesare modificari, in urma refacerii 

planului de achizitii. 
 
Prin Adresa 7740 din 22.05.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #2. Fata de graficul de 

rambursare revizuit #1  prin Adresa 1867 din  06.02.2018, au fost necesare modificari, in urma refacerii planului de 
achizitii.  

 
Prin adresa 12195/06.08.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #3. Fata de graficul de rambursare 

revizuit #2 au fost aduse modificari in urma actualizarii planurilor de achizitii si de implementare. 

 
 Prin adresa 14071/05.09.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #4. Fata de graficul de rambursare 
revizuit #3 prezentul grafic cuprinde cererea de prefinantare nr.1 

 
 Prin adresa 18902/26.11.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #5. Fata de graficul de rambursare 

revizuit #4 au intervenit urmatoarele modificari: 
 

- desi au fost semnate contractele CS2, CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna noiembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 
grafic de rambursare in luna decembrie 2018; 
 

- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 
2018, intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri, estimam semnarea contractului de lucrari la inceputul anului 

2019, motiv pentru care factura de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna martie 2019. 
 
 In luna decembrie 2018 nu s-a reusit depunerea cererii de rambursare conform graficului revizuit #5, drept 

pentru care urmeaza transmiterea unei notificari de modificare a graficului de rambursare care sa cuprinda in 2019 ceea 
ce nu a fost rambursat in luna decembrie 2018. Dintre estimarile lunii decembrie cuprinse in grafic revizuit #5, dupa 
incasarea prefinantarii din data de 18.12.2018 s-a reusit plata facturii de avans CS2, celelalte 2 facturi de avans (CL5 si 

CL7) nefiind inca emise de antreprenor (acesta fiind in proces de obtinere a instrumentului de garantare a avansului)  
  

 Prin adresa nr.1652/11.02.2019  s-a transmis graficul de rambursare #6. Fata de graficul revizuit #5 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- factura de avans aferenta contractului CS2 a fost prevazuta in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, iar 

in prezentul grafic in luna februarie 2019; 
- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 

grafic de rambursare in luna aprilie 2019; 
- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 

2018. Intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri din cauza contestatiilor depuse, motiv pentru care factura 
de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna iulie 2019. 
 

Prin adresa nr. 5391/17.04.2019 s-a transmis graficul de rambursare #7. Fata de graficul revizuit #6 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna aprilie 2019, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 
grafic de rambursare in luna iunie 2019; 

- a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu noile estimari in ceea ce priveste atribuirea contractelor (se 
va relansa procedura de atribuire pentru CL3 si au fost  reprogramate lansarile celorlalte proceduri de atribuire, 
motivate de aplicatia de finantare care se afla in evaluare la Comisia Europeana, pentru care se asteapta revizia 

finala). 
 
In luna august se va inainta catre DRI/AM o Notificare de modificare grafic de rambursare prin care se vor 

actualiza valoarea totala a proiectului conform AA nr.2/15.07.2019 la contractul de finantare nr.156/18.12.2017, 
precum si estimarile de rambursare raportate la situatiile de lucrari existente.   
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 Prin adresa nr. 12868/28.08.2019 s-a transmis graficul de rambursare #8. Fata de graficul revizuit #7 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
-  pana la data prezentei nu au fost emise facturile aferente CIP 1 pentru CL5 si CL7 , prevazute in estimarea 

anterioara in luna iulie 2019, motiv pentru care graficul de rambursare a fost afectat; 
-  a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu Actul aditional nr.2/15.07.2019 la Contractul de finantare 
156/18.12.2017, ca urmare a aprobarii,de catre Comisia Europeana a aplicatiei de finantare revizuita in luna aprilie 

2019. 
Prin adresa nr. 19351/06.12.2019 s-a transmis graficul de rambursare #9. Fata de graficul revizuit #8 au 

intervenit urmatoarele modificari: 

- CIP-ul 3 pentru CL6 in prezentul grafic este prevazut in luna decembrie 2019, fata de estimarea anterioara care 
presupunea acest CIP in luna noiembrie 2019 si nu a fost concretizat in timp util. 

 
 Prin adresa nr. 1151/29,01,2020 s-a transmis graficul de rambursare #10. Fata de graficul de rambursare #9 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- fata de estimarea anterioara care presupunea ca avansul aferent CL1 sa se solicite la rambursare in luna 
februarie 2020, prin concretizarea mai rapida a acestuia, prezentul grafic include suma aferenta avansului in luna 
ianuarie 2020; 

- in cadrul CL5, neconcretizarea CIP-ului 4, a impus amanarea solicitarii la rambursare a valorii aferente 
acestuia, din luna ianuarie 2020 in luna martie 2020. 

 
 

 

 

V.2 Situația cererilor de plată depuse – NU ESTE CAZUL   

    

 

Nr. 

cerere 

plata 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de plata 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Valoare autorizată 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Data depunerii 

cererii de plata  

Data efectuării 

plații de către 

AM POIM 

     

TOTAL     

 

V.3 Situaţie Cereri de rambursare depuse* 

Nr. 

cerere de 

rambursa

re 

Valoarea eligibilă a 

cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

rambursare 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Valoare 

autorizată 

(UE+BS+BL) 

(LEI) 

Data 

depunerii 

cererii de 

rambursare  

Valoarea rambursată şi 

data rambursării  AM POIM 

1 227,098.51 226,898.51 19.03.2018 
revizuita in 
29.03.2018 

192,863.73 /19.04.2018 
  29,496.81 /24.04.2018 

2 199,244.00 199,244.00 08.05.2018 
revizuita in 
22.05.2018 

195,259.12/30.05.2018 
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3 162,474.98 162,474.98 29.06.2018 
 

159,225.48 / 18.07.2018 

4 81,940.11 81,940.11 13.08.2018 80,301.31 / 29.08.2018 

5 164,311.99 164,311.99 27.09.2018 161,025.75 / 18.10.2018 

6 169,748.48 169,748.48 28.11.2018 166,353.51 / 10.12.2018 

7 1,567,262.88 1,567,262.88 22.02.2019 1,222,465.04 / 20.03.2019 

8 252,191.00 252,191.00 23.04.2019 196,708.98 / 17.05.2019 

9 12,010,885.73 12,010,885.73 27.06.2019 9,368,490.87 / 22.07.2019 

10 427,027.16 

 

427,027.16 

 

30.08.2019 333.081,19 /  23.09.2019 

11 1.732.435,73 

 

1.732.435,73 

 

30.09.2019 1.351.299,87 / 18.10.2019 
 

12 4.043.512,31 
 

4.043.512,31 
 

31.10.2019 3.153.939,60/20.11.2019 
 

13 1.210.130,36 1.210.130,36 12.12.2019 943.901,67/13.01.2020 

14 5.439.898,36  30.01.2020  

 

TOTAL 

 

27.688.161,60  

 

22.248.063,24  

  

17.544.412,94 
 

 

 

V.4 Situația cererilor de prefinantare depuse  

Nr. cerere 

prefinantare 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

prefinantare (LEI) 

Valoare 

autorizată 

Valoare 

plătită de 

către AM 

Data 

depunerii 

cererii de 

prefinantare 

Data 

efectuării 

plații de 

către AM 

POIM 

1 22,000,000 22,000,000 22,000,000  05.09.2018 18.12.2018 

TOTAL 22,000,000 22,000,000 22,000,000   

 

VI. Stadiul 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 de 

servicii 

20643/09.10.2014 

-CS4 

012500/GBE/ 

14.10.2014 

Compania de Asigurari-

Reasigurari Exim 

Romania S.A (CARE- 

Romania) 

348.352,6 lei 14.10.2020 - 

2. Contract de 

servicii 

SGBE 

6554/23.10.2018 

Societatea Asigurarea 

Românească -ASIROM 

1.308.125,00 

lei 

31.12.2023  



17 
 

11042/16.07.2018 

-CS2 

VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A. 

3. Contract de 

lucrări 

17529/31.10.2018 

-CL5 

seria AV nr. 1084 din 

07.11.2018 

ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

4.538.649,67 

lei 

31.01.2025 - 

4. Contract de 

lucrări 

17528/31.10.2018 

-CL7 

seria AV nr. 1085 din 

07.11.2018 

ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

6.766.558,83 

lei 

31.01.2025 - 

5 Contract de 

furnizare 

2036/18.02.2019 

-Bunuri 

OP nr. 10/25.02.2019 

OP nr.22/05.07.2019 

OP nr 24/05.07.2019 

OP nr 30/13.08.2019 

 

Compania de Apa Aries 

* 

 

4.282.41 lei 

 

 

15.09.2019 - 

6 Contract de 

lucrări 

5985/06.05.2019 

-CL6 

 
Seria M nr. 

000046021/13.05.2019 

 
 CITY INSURANCE 

S.A. 

10.568.590,97 

RON 

26.05.2025  

7 Contract de 

lucrări 

19131/03.12.2019 

-CL1 

 
Seria AV nr. 

001145/04.12.2019 

 
ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

8.409.890,74 

Lei 

31.12.2025  

Nota * garantia de buna executie aferenta contractului de furnizare 2036/18.02.2019-Bunuri s-a efectuat prin retineri 

succesive de 10%, conform clauzelor contractuale.  

 

VII. Implementarea și modificarea Contractului de finanțare 

 

VII.1 Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare: 

 

  DA         NU 

Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 

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

La data de 06.06.2018 s-a inaintat catre DRI Planul de actiune in urma recomandarii mentionate in Raportul 

de verificare la fata locului aferent proiectului (conform modelului transmis in raport) si s -au atasat adresele 

CAA transmise catre UAT-urile care nu au inclus in bugetul propriu cofinantarea: Turda, Campia Turzii, 

Ploscos, Tureni, Calarasi, Mihai Viteazu, Ciurila, Petrestii de Jos si Viisoara, precum si documentele primite 

de la UAT: Luna, Sandulesti si Aiton – dovada de includere in bugetul propriu. 
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În completare la adresa Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8580/06.06.2018, în data de 03.07.2018 a fost 

transmis Planul de acțiune solicitat_actualizat și răspunsul primit de la UAT Tritenii de Jos nr. 

8754/08.06.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%.  

In data de 09.08.2018 a fost transmis Planul de acțiune actualizat și răspunsul primit de la UAT Tureni nr. 

12401/08.08.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%. 

Conform planului de actiune,  

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos si Tureni 

 urmatoarele UAT-uri au platit partial/integral cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti (partial), Viisoara 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea 

partiala in buget), Petrestii de Jos (a confirmat prinderea in buget), Ploscos. 

In data de 10.10.2018 s-a transmis catre DRI Planul de actiune actualizat conform căruia: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni si Turda 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea in buget), 

Ploscos (a confirmat prinderea in buget). 

La raportul aferent lunii octombrie 2018 s-a atasat Planul de actiune actualizat conform caruia: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila si Calarasi 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii (a confirmat prinderea in buget) 

 

Prin adresa 18762/21.11.2018 a fost transmis Planul de actiune din care reiese faptul ca recomandarea DRI 

Cluj-Napoca a fost implementata in procent de 100%. 

Conform planului de actiune,  

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila, Calarasi si Campia Turzii; 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos. 



19 
 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune privind obtinerea documentelor din partea celor 13 

UAT-uri, documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 

cofinantarea aferenta estimarilor pe anul 2019 – Plan de actiune luna februarie 2019 

Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 privind obtinerea din partea celor 13 

UAT-uri a documentelor cu privire la cuprinderea cofinantarii 2019 in bugetul de venituri si cheltuieli.   

Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 revizuit in data de 24.04.2019, 

conform observațiilor speificate în adresa DRI Cluj-Napoca nr. 30021/22.04.2019 înregistrată la CAA sub 

nr. 5635/22.04.2019. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna mai actualizat cu documente suport. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna august actualizat cu documente suport. Conform planului 

de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Turda (partial), Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 

 Urmatoarele UAT-uri urmeaza sa faca rectificare bugetara pentru prinderea in buget a 

cofinantarii: 

-Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna octombrie 2019 actualizat cu documente. Conform 

planului de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Turda, Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 

 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 

- Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

 

Fata de raportul de progres aferent lunii octombrie, situatia UAT-urilor in ceea ce priveste includerea in 

buget a cofinantarii, precum si plata acesteia, este urmatoarea: 

 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 

-Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; 

 urmatoarele UAT-uri au inclusa in buget cofinantarea solicitata, insa nu au efectuat plata cofinantarii 

la nivelul anului 2019: 

-Turda; Tritenii de Jos; Tureni; 

 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 

- Campia Turzii, Ciurila, Ploscos 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune – luna decembrie 2019 actualizat cu documente. 

Conform planului de actiune: 
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 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 

- Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; 

Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos. 

 urmatoarele UAT-uri nu au efectuat plata cofinantarii: 

     - Ciurila 

 Planul de actiune aferent  anului 2019 privind obtinerea documentelor din partea UAT-urilor, 

documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 

cofinantarea aferenta estimarilor anului 2019  , atasat la raportul de progres anterior,  a fost implementat in 

procent de 100% pentru urmatoarele UAT- uri : Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; 

Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos, exceptie facand UAT Ciurila 

care urmeaza  sa includa in bugetul initial din 2020 si cofinantarea aferenta anului 2019.   

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna ianuarie 2020 privind obtinerea documentelor  

pentru cofinantarea aferenta estimarilor anului 2020. 

 

VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării, daca este cazul 

 

 DA         NU 

 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 

crt. 

Tipul modificării 

(Act adițional 

/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

1 Act aditional 1/19.07.2018, înreg. 

la CAA sub 

nr.11277/19.07.2018 

Modificare Sectiunea III-Acordarea si 

recuperarea prefinantarii 

2 Act aditional 2/15.07.2019 inreg.   

la CAA sub 

nr.10297/15.07.2019. 

Modificare valoare contract si Anexa 2 la 

contract, intitulata Cererea de finantare, se 

modifica si inlocuieste cu Anexa. 

3 Act aditional 3/13.01.2020 inreg.   

la CAA sub 

nr.904/22.01.2020. 

Anexa 2 la contract, intitulată Cererea de 

finanțare, se modifică la secțiunile 

Capacitate solicitant și Resurse umane 

implicate.  

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori de realizare şi de rezultat 

VIII.1 Centralizator indicatori de realizare, conform Cererii de finanţare 



Denumire UM Valoare 

aprobată total 

proiect, din care: 

Realizat 

faza I
* 

Propus faza a 

II-a/proiect* 

Valoare cumulată 

raportată în luna 

precedentă  

(1) 

Valoare 

realizată în 

perioada de 

raportare 

(2) 

Total valoare 

cumulată la data 

raportării  

(1+2) 

Observaţii 

         

Distributia apei; Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna alimentare cu apa 

Persoane 16.564   0 0 0  

Epurarea apelor uzate: Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna tratare a apelor uzate 

p.e 17.157   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 
(noua) 

km 121,064   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 

(reabilitata) 

Km 74,382   0 0 0  

Aductiune (noua) km 131,202   0 0 0  

Aductiune (reabilitare) km 30,313   0 0 0  

Retea canalizare (noua) km 117,226   0 0 0  

Retea canalizare (reabilitata) km 48,059   0 0 0  

Colector km 13,686   0 0 0  

Rezervoare înmagazinare bucati 5   0 0 0  

Statii epurare ape uzate care 
deservesc aglomerari sub 10.000 
l.e. 

Bucati 2   0 0 0  

Statii tratare apa Bucati 4   0 0 0  

Sistem SCADA buc 1   0 0 0  

Statii de pompare apa (noi) Buc. 24   0 0 0  

Statii de pompare (reabilitate) Buc. 1   0 0 0  

Puturi (reabilitate) Buc. 13   0 0 0  

Sursa subterana (reabilitare) Buc. 2   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata 
(reabilitate) 

Bu.c 3   0 0 0  

Seau >10.000 -statie de 

compostare namol 

Buc. 1   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata (noi) Buc. 48   0 0 0  
*se completează doar în cazul proiectelor fazate, respectiv coloanele (1), (2), (1+2)  se completeaza cu valorile aferente fazei a II-a 



 

VIII.1.1. Indicatori de realizare 

Cu excepția indicatorilor care, la data raportării, sunt îndepliniți în proporție de 100%, pentru fiecare indicator se va completa separat 

următorul tabel*: 

Denumire indicator ID/Cod UM Valori aprobate/ 

revizuite 

(Valoarea țintă) 

(1)  

Valoare 

cumulată 

raportată în  

luna 

precedentă  

(2) 

Valoare realizată 

în perioada de 

raportare*** 

          (3) 

Total valoare  

cumulată 

(2+3) 

Distributia apei; Populatie suplimentara care beneficiaza de o 

mai buna alimentare cu apa 

CO18 Persoane 16.564 0 0 0 

Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza 

de o mai buna tratare a apelor uzate 

CO19 p.e 17.157 0 0 0 

Retea de distributie apa potabila (noua) 2S70 km 121,064 5,03 0 5,03 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 2S71 Km 74,382 0,51 0 0,51 

Aductiune (noua) 2S72 km 131,202 0 0 0 

Aductiune (reabilitare) 2S73 km 30,313 0 0 0 

Retea canalizare (noua) 2S74 km 117,226 4,99 0 4,99 

Retea canalizare (reabilitata) 2S75 km 48,059 0,65 0 0,65 

Colector 2S76 km 13,686 0 0 0 

Rezervoare înmagazinare 2S77 Bucati 5 0 0 0 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 

l.e. 

2S80 Bucati 2 0 0 0 

Statii tratare apa 2S78 Bucati 4 0 0 0 

Indicatori de realizare suplimentari  
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Sistem SCADA  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa (noi)  Buc. 24 0 0 0 

Statii de pompare (reabilitate)  Buc. 1 0 0 0 

Puturi (reabilitate)  Buc. 13 0 0 0 

Sursa subterana (reabilitare)  Buc. 2 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate)  Buc. 3 0 0 0 

Seau >10.000 -statie de compostare namol  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (noi)  Buc. 48 0 0 0 

Contracte economice prin care se realizează indicatorul  

Titlul contractului Atribuit/ 

neatribuit  

 

 

Nr/data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator se 

realizează prin contract) 

Pondere în total 

aprobat 

Progres în 

atingerea 

indicatorului 

% ** 

Dată estimată 

finalizare 

(conform 

ultimului act 

adiţional) 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

15.773,98 m 21.21 % 3.25 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

20.873,47 m 28.06 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

23.333,57 m 31.37 % 0 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 
TURENI 

Neatribuit   1.536,32 m 2.07 % 0 2025 
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LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   8.177,92 m 10.99 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   4.687,61 m 6.30 % 0 2025 

Retea de distributie apa potabila (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

10.467,22 m 8.65 % 9,1% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

2.953,70 m 2.44 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

5.492,71 m 4.54 % 74,44% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   44.924,44 m 37.11 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   3.948,00 m 3.26 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   6.972,59 m 5.76 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   3.738,32 m 3.09 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   42.567,35 m 35.16 % 0 2026 

Aductiune (noua) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

92.256,5 m 70.32 % 0 2025 
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ALIMENTARE CU APA TURDA 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   38.946,25 m 29.68 % 0 2026 

Aductiune (reabilitare) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13.432,64 m 44.31 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   16.881,18 m 55.69 % 0 2026 

Retea canalizare (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

20.932,50  m 17.86 % 13,42% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

11.616,32  m 9.91 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4.244,50 m 3.62 % 51,74% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   23.406,81  m 19.97 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   15.780,18  m 13.46 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
Neatribuit   3.876,82  m 3.31 % 0 2025 
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CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   24.897,88  m 21.24 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   12.471,85  m 10.64 % 0 2026 

Retea canalizare (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

11.186,34 m 23.28 % 4,45 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

24.921,22 m 51.85 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

11.951,57  m 24.87 % 1,22% 2025 

Colector 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   13.686,22 m 100 % 0 2026 

Rezervoare înmagazinare 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 20 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   4 buc. 80 % 0 2026 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 l.e. 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2026 
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APA ARIES S.A. 

Statii tratare apa 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

2 buc. 50 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 50 % 0 2026 

Sistem SCADA 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

 100 % 0 2025 

Statii de pompare apa (noi) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

10 buc. 41.67 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528 

/31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   5 buc. 20.83 % 0 2025 
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LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

Statii de pompare (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 
DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 100 % 0 2025 

Puturi (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13 buc. 100 % 0 2025 

Sursa subterana (reabilitare) 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2026 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate) 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   3 buc. 100% 0 2025 

Seau >10.000 -statie de compostare namol 

CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN 

STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII 
Neatribuit   1 buc. 100% 0 2025 

Statii de pompare apa uzata (noi) 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   3 buc.  6.25 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

6 buc. 12.50 % 0 2025 
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CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

1 buc. 2.08 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4 buc. 8.33 % 0 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   6 buc. 12.50 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   3 buc. 6.25 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   6 buc. 12.50 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   13 buc. 27.08 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   6 buc.  12.50 % 0 2026 

* 



 

 

VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiţii) 

Indicator de rezultat  descrierea contribuţiei estimate la atingerea 

indicatorilor de rezultat specifici Programului în 

conformitate cu Cererea de finanţare  
Denumire UM 

Nu este cazul.   

 

VIII.3 Indicatori aferenți proiectelor fazate cuprinşi în Nota de fazare şi neincluşi Cererea 

de finanţare a fazei a II-a (se va completa numai dacă este cazul) 

Indicator de realizare 

Denumire ID/Cod UM Valoare 

Nu este cazul.    

Contracte economice prin care se realizează indicatorul 

Titlu 

contractului 

Nr/ data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator s-a 

realizat prin contract) 

Observaţii 

Nu este cazul.    

 

VIII.4 Justificarea diferențelor existente, în materie de indicatori, între restul de realizat 

aferent cererii de fazare şi valorile propuse în cererea de finanţare- faza a II-a, dacă este 

cazul: 

Nu este cazul. 

 

VIII.5  Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării.   

  DA         NU 

Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 

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

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri 

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care intră sub incidența ajutorului de 

stat/de minimis? 

 X  

Raman valabile informațiile din Declarația 4c. (Anexa la 

Ghidul Solicitantului) privind conformitatea cu ajutorul 

de stat/de minimis, transmisă de Beneficiar în etapa de 

evaluare/aprobare a proiectului? 

  (Se completează în 

cazul proiectelor 

care intră sub 

incidența ajutorului 

de stat/de minimis) 
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Este proiect generator de venituri?  X  

 

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri: 

 

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în 

calcul initial? 

  DA       NU 

 

Dacă DA:  Descriere venituri, inclusiv valoarea acestora  

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

 

 

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă:  

 

X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 

 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă sunt 

cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent 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) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      Nu 

Publicitatea proiectului se realizeaza in baza unui plan anual privind masurile de informare si 

publicitate aferente proiectului. Au fost intreprinse urmatoarele masuri de publicitate: 

- Comunicat de presa la semnarea contractului de finantare/inceputul proiectului. 

- Pe site-ul oficial al C.A.A a fost creata o sectiune distincta in care se regasesc informatii 

despre proiect, pagina respectand continutul obligatoriu prevazut in Manualul de Identitate 

Vizuala; 

- a fost expus in loc vizibil un afis A3 cu informatii despre proiect cu respectarea cerintelor 

minine prevazute pentru panoul de afisare temporara inclusiv despre contributia din partea 

Uniunii Europene; 

- la data de 18.07.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

S.A. a semnat primul contract din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 

0 
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infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  

2014-2020” respectiv Contractul de servicii nr. 11042/16.07.2018 încheiat cu Asocierea EPTISA 

ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) și EPTISA Servicios de Ingineria, S.L. (Asociat); 

- la data de 31.10.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

S.A. a semnat primele contracte de lucrări din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  

2014-2020” , respectiv Contractul de lucrări nr. 17528/31.10.2018 încheiat cu Asocierea 

HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA și Contractul de lucrări nr. 

17529/31.10.2018 încheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL 

SA; 

- la data de 07.05.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă 

și sistem de canalizare menajeră în municipiul Turda, zona de sud”(CL6) din cadrul 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea                   

Turda-Câmpia Turzii”, respectiv Contractul de lucrări nr. 5985/06.05.2019 încheiat cu 

Asocierea SC ACSA  SA (Lider de asociere)  – SC CRITERIA INC  SRL (Asociat 1) – OMS 

KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2); 

- la data de 03.12.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă 

și a conductelor de aducțiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda”(CL1) 

din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea 

Turda – Câmpia Turzii”, respectiv Contractul de lucrări nr. 19131/03.12.2019 încheiat cu 

Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA  S.A.  (Lider de asociere)  – NORD CONFOREST S.A. (Asociat 1) – 

APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DESIGN S.R.L. (Asociat 3). 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi 

publicitate? Detaliaţi 

DA. A fost desemnat un ofiter de publicitate responsabil cu implementarea actiunilor care vor fi 

intreprinse. 

 

XI Principii orizontale (conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 

 

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  

 

XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 

tratament egaL 

DA 

 

XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 
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Respectarea principiului egalitatii de sanse si a tratamentului egal, va fi asigurata in cadrul Proiectului 

prin oferirea accesului egal al oricarei persoane din UAT-urile membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara la servicii conforme de alimentare cu apa, canalizare si tratare ape uzate, indiferent de 

gen, etnie, varsta. 

Principiul egalitatii de sanse este respectat si in ceea ce priveste selectarea echipei de proiect UIP-OR, 

compusa atat din barbati cat si din femei. Managementul OR tine cont de aplicarea principiului egalitatii 

de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la angajare, conditiile de munca oferite, formarea 

profesionala si promovarea (Directiva 76/207 a CE) precum si aplicarea principiului egalitatii de 

remuneratie intre femei si barbati (Directiva 75/117 a CE). Egalitatea de sanse va continua sa fie 

respectata si privind alocarea activitatilor in cadrul echipei UIP, in vederea pregatirii si implementarii 

acestui Proiect, in mod special privind: asigurarea managementului de proiect (tehnic si financiar), 

pregatirea si desfasurarea procesului de achizitii publice, contractarea si managementul contractelor, 

activitatile privind contabilitatea proiectului, platile, raportarile, protectia mediului, publicitatea 

Proiectului. De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 

respectat de catre OR principiul tratamentului egal al Operatorilor Economici. 

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

Protectia biodiversitatii 

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica prin integrarea cu problematici de mediu complexe 

(impact de mediu, biodiversitate, directiva cadru a apei, schimbari climatice, deficienta apei) in cadrul 

dezvoltarii durabile; Reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si din retelele de canalizare vor avea ca efect 

reducerea riscurilor de contaminare in principal a solului; in gestionarea resurselor  de apa si a lucrarilor 

derulate pe parcursul implementarii proiectului, se va avea in vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi 

afectate si readucerea la starea initiala a zonelor afectate. Lucrarile prevazute prin proiect conduc de 

asemenea la protectia biodiversitatii prin reducerea numarului de avarii si interventii la sistemele de 

alimentare cu apa si de canalizare. 

Pentru proiect, APM Cluj a emis acordul de mediu nr 2/17.08.2017. Studiul EA si RIM au fost elaborate 

ca parte integranta a procedurii de mediu. Impactul cumulativ al componentelor proiectului cu alte 

componente ale proiectului si alte investitii a fost evaluat. Conditiile mentionate anterior au fost incluse in 

Studiul EA. Consultarile, inclusiv cu Custozii, au fost organizate sub procedura EIM. 

Utilizarea eficienta a resurselor 

Proiectul propune investitii fundamentate pe analize tehnico-economice, orientate catre utilizarea 

eficienta a resurselor de apa si energie prin: imbunatatirea calitatii apei potabile furnizate populatiei, 

continuitate in asigurarea serviciului si protectia resurselor naturale prin reducerea pierderilor din retea si 

utilizarea rationala a apei, cresterea sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei 

potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate la intrare in SEAU, 

reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor in si din retelele de canalizare, si reducerea riscurilor de 

contaminare a apelor si solului. Totodata, prin proiect se va urmari utilizarea de materiale „prietenoase cu 

mediul înconjurator”, care prezinta rezistente mari la substante chimice si la coroziune.  
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Alegerea materialelor pentru lucrari se va face considerand resursele care se consuma pe intregul ciclu de 

viata al acestora si emisii cat mai reduse la fabricarea/punerea in opera/exploatarea produsului. Analiza 

Cost-Beneficiu a evaluat sustenabilitatea si viabilitatea proiectului in conditii de utilizare optima a 

resurselor, iar strategia de tarifare s-a stabilt in functie de suportabilitatea tarifului de catre populatie, 

recuperarea costurilor si a cheltuielilor cu serviciile si asigurarea sustenabilitatii si durabilitatii 

proiectului. 

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice  

Proiectul propus contribuie la indeplinirea obiectivelor POIM, obiectivele fixate de Directiva Cadru Apa 

2000/60/CE prevazute in cadrul PNMBH si contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC privind 

emisiile de GES si eficienta energetica. 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu astfel: 

• Eficienta resurselor 

Proiectul propune masuri pentru utilizarea eficienta a resurselor de apa prin: îmbunatatirea calitatii apei 

furnizate, si protectia resurselor naturale, cresterea sigurantei în alimentare si reducerea riscurilor de 

contaminare a apei potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate 

la intrare în SEAU si reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor în si din retelele de canalizare si reducerea 

riscurilor de contaminare a apelor si solului. 

• Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice 

În gestionarea resurselor de apa si a lucrarilor derulate pentru implementarea proiectului, se va avea în 

vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi afectate, prin readucerea la starea initiala a spatiului afectat. 

• Reducerea emisiilor de GES 

Masurile de reabilitare/eficientizare propuse contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera fata 

de situatia existenta prin utilizarea unor tehnologii cu consum redus de energie electrica 

• Rezistenta la efectele schimbarilor climatice. 

XI.4 – Non-discriminare 

Investitiile prevazute in cadrul proiectului au fost planificate astfel incat sa asigure un acces 

nediscriminatoriu la serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru toate categoriile de populatie 

deservita. Astfel in zonele urbane si rurale se va ajunge spre un procent de 100% disponibilitate a 

serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. S-a avut in vedere ca si tarifele aplicate in urma 

implementarii investitiei sa fie suportabile pentru intreaga populatie deservita indiferent de nivelul 

veniturilor.De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 

respectat de catre OR principiul nediscriminarii al Operatorilor Economici.  

XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

În cadrul investitiilor, au fost prevazute, acolo unde este cazul, spatii speciale de acces în vederea 

asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati. Dupa caz, facilitatile existente pentru persoanele 

cu dizabilitati vor fi îmbunatatite. 

XI.6 – Regulile de mediu 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor strategice care stabilesc politica de mediu, inclusiv 
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schimbarile climatice. Proiectul raspunde obiectivelor stabilite prin POIM, pentru AP3 „Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiþii de management eficient al resurselor” si cerintelor acquis-ului 

comunitar in domeniul alimentarii cu apa, colectarii si epurarii apelor uzate. Proiectul integreaza masuri 

care asigura mentinerea/atingerea starii bune a corpurilor de apa si conformarea cu prevederile DCA si cu 

obiectivele/actiunile PMBH Mures (detalii in sectiunea F.5.3). 

Proiectul integreaza masuri care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC 2016-2030 si 

Strategia Europa 2020 (detalii in sectiunile F.8.1, F.8.2), privind emisiile GES, eficienta energetica si 

adaptarea la schimbarile climatice. 

Eficienta utilizarii resurselor prin: reabilitarea retelelor de apa; reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si 

din retelele de canalizare; colectarea apelor uzate; achizitia de echipamente eficiente energetic; 

implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de apa si canalizare.  

Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemelor: prin asigurarea epurarii, se obtine o calitate 

corespunzatoare a efluentilor statiilor de epurare realizate prin proiect, protejandu-se astfel habitatele si 

speciile.Reducerea emisiilor de GES si cresterea eficientei energetice: utilizarea 

tehnologiilor/echipamentelor eficiente energetic Rezistenta la efectele schimbarilor climatice:Masurile de 

adaptare identificate in urma AVRSC sunt integrate in proiect, fapt care conduce la evitarea riscurile 

legate de schimbarile climatice : inundatii, modificarea temperaturilor medii, seceta, etc .  

În concluzie, raman valabile informațiile  prezentate în cererea de finanțate cu privire la conformitatea cu 

politicile orizontale ale Uniunii? 

  DA         NU 

 

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________  

Numele in clar: Bogdan Ionuț Bobic
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Anexa nr. 2  la Instrucțiunea AM POIM  

nr. 27 din 26.02.2020 

Raportul de progres al beneficiarului 

 

 

 

 

I. Prezentare generală 

Axa prioritară 

Obiectiv Specific 

3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de 

management eficient al resurselor 

3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor urbane, 

precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila 

a populatiei 

Titlu proiect  Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada              

2014-2020 

Cod CCI 2017RO16CFMP028 

Beneficiar  COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Cod SMIS  2014 + 118679 

Contract de Finanţare nr…/…..*) 156/18.12.2017 

Valoare la data semnării  (lei) 832.220.306,34 lei 

Valoare conf. Act ad. 2/15.07.2019 717.492.242,25 lei 

Perioada de raportare Februarie 2020 

Data de începere a perioadei de 

implementare  

14.10.2014 

Data de finalizare a perioadei de 

implementare  

31.12.2020 

* proiect fazat, după caz 

II. Detalii despre beneficiar 

Beneficiar COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Adresa / sediu (strada, număr, cod 

poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

Strada Axente Sever nr.2, cod postal 401078,                       

Municipiul Turda, judetul Cluj 

Tel. /    Fax /          E-mail 0264 311 771 /  0264 311 772 / office@caaries.ro 

Manager Proiect   Mihaiela Maria Sârb 

Reprezentant legal (nume)  (altul 

decât Managerul Proiectului, daca 
Bogdan Ionuț Bobic, Director General 

mailto:office@caaries.ro
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este cazul)    

Personal UIP alocat efectiv 

proiectului – număr total si număr 

personal/compartimente UIP  

Componenta UIP contine 19 pozitii ocupate de 16 persoane (o 

persoana detinand 3 pozitii), astfel: 1 sef UIP POIM, 1 consilier 

juridic, 1 contabil, 2 ofiteri financiari, 1 secretar/ ofiter comunicare/ 

ofiter nereguli-calitate, 10 coordonatori contracte, 1 expert achizitii 

publice. 

Deplasări la locația/locațiile 

proiectului in perioada de referința - 

Data si locația   

- 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 

soluționare a problemelor – Data, 

locatia  si tema  

Data: 12.03.2018 ora 10.00 

Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Monitorizarea progresului proiectului 

 

Data: 23.05.2018 ora 9.00 

Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Verificare la fata locului CR1 si CR2 

 

Data: 11.06.2018  

Locatia: sediul AM POIM 

Tema vizitei: Verificarea capacitatii institutionale a beneficiarului 

 

Data: 04.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare la fata locului CR3/29.06.2018  si                  

CR4/13.08.2018 

 

Data: 12.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare evidență contabilă Beneficiar 

 

Data: 15.11.2018 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.5 

 

Data: 15.01.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.6 

 



3 
 

Data: 05.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare DCR nr. 7/22.02.2019 si 8/23.04.2019 

 

Data: 10.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.09.2018-31.05.2019) 

 

Data: 06.09.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Identificare stadiu proiect si eventuale probleme 

apărute în implementare. 

 

Data: 15.10.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificarea cheltuielilor solicitate la rambursare prin 

CR 9, CR10 și CR11. 

 

Data: 04.12.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.06.2019-31.11.2019) 

 

Data: 10.02.2020 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare a cheltuielilor solicitate la 

rambursare prin CR 12, CR 13 și CR 14, monitorizarea 

progresului proiectului, respectiv verificarea indicatorilor de 

realizare raportați în trimestrul IV (octombrie-decembrie 

2019) din cadrul contractelor de lucrări CL5 și CL7. 

III. Stadiul general al implementării proiectului 

III.1 Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv 

contracte neeligibile)**  
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Mentionam ca la Contractele de lucrari CL5 si CL7 si Contractul de servicii CS2 ,exista diferente valorice 
deoarece  documentatiile  de atribuire aferente au fost incarcate pe SEAP inainte de data semnarii 

Contractului de finantare, la cursul InforEuro iulie 2015, respectiv  1 EURO=4,4888 lei. Cursul din Cererea 

de Finantare fiind de  1 EURO=4,6314 lei. 
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** Conform Cererii de finanţare, anexa a contractului de finanţare 

*** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  

Avand in vedere  modificarile legislative aparute din 2014,  respectiv data de 09.10.2014, data semnarii 

contractului   de Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Campia 

Turzii, în perioada 2014-2020 ( legea achizitilor publice modificata, Ordin 6906, noile  modele de contracte de 

lucrari ) documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari au trebuit /trebuie revizuite  astfel incat sa  
respecte legislatia in vigoare, care implicit conduc la refacerea graficului de implementare.  

In cazul contractului CS2-ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 

PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ , avand in 

vedere numarul mare de ofertanti , foarte multa documentatie de evaluat, contestatii.  

In cazul contractului CL 5, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 
ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari.  

In cazul contractului CL 7, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 

ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari.  

In cazul contractului de furnizare “Procurare bunuri necesare functionării UIP, la data de 05.11.2018, conform 

deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 753, a fost anulată procedura simplificată. Procedura a fost 
republicată în SICAP la data de 06.12.2018. 

In cazul contractului CL 6, la data de 04.02.2019 au fost depuse contestații de către ofertanții LUDWIG 

PFEIFFER și EUSKADI. Decizia CNSC nr. 305/C5/152/160 din 04.03.2019 inregistrata la CAA sub nr. 

3183/12.03.2019 (Consiliul decide: respinge exceptia lipsei de interes invocata de entitatea contractanta cu 

privire la contestatoarea EUSKADI; respinge exceptia invocată de entitatea contractanta privind lipsa dovezii 

calității de reprezentant a semnatarului contestației formulată de LUDWIG PFEIFFER; respinge, ca nefondate 
contestațiile depuse de EUSKADI și LUDWIG PFEIFFER). La data de 18.03.2019 a fost depusă de către 

EUSKADI plângere împotriva deciziei CNSC. Conform Deciziei civile nr.509/2019 din 11.04.2019 emisă de 

Curtea de Apel Cluj se respinge plângerea declarată de petenta SC EUSKADI SRL, împotriva deciziei C.N.S.C 

nr.305/C5/152/160 din 04.03.2019, pe care o menține în întregime. 

Pentru contractul CL3, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 
(25.03.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. 

In cazul contractului CL 2, conform deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8519/14.06.2019, a fost 

anulată procedura de licitatie deschisa, in conformitate cu prevederile art.225, alin.(1), lit.a) din Legea 99/2016 

privind achizitiile sectoriale si deoarece nu a fost depusa nicio oferta admisibila. 

In cazul contractului CL 1, conform notei justificative CAA nr. 15800/14.10.2019, s-a prelungit perioada de 
evaluare a ofertelor pana la data de 24.01.2020. 

In cazul contractului CS1, conform notei justificative CAA nr. 20026/17.12.2019, s-a prelungit perioada de 

evaluare a ofertelor pana la data de 23.07.2020. 

Pentru contractul CL12, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 

(16.12.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. 

Mentionam ca semnarea Contractului de finantare a avut loc in data de 18.12.2017. 
 

IV. Informatii detaliate privind contractele  

IV.1 Informaţii privind actele adiţionale 

Contract 

(lista 

contracte cf. 

fisei 

saptamanale) 

Nr si data 

contract 

Data 

initiala 

finalizare 

contract 

Act adiţional 
Justificări/obiectul 

modificarii 

   Număr/dată Zile 
extindere 

durata si 
data 

finalizare 

Valoare 
(daca 

este 
cazul) 
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actualizata 
(daca este 

cazul) 

Asistenta 

Tehnica pentru 
pregatirea 

Aplicatiei de 
Finantare si a 
documentatiilor 

de atribuire 
pentru proiectul 
regional de 

dezvoltare a 
infrastructurii de 

apa si apa uzata 
din regiunea 
Turda-Campia 

Turzii, in 
perioada 2014-
2020 

 

 
 

 
20643/ 
09.10.2014 

 

 
 

 
 
07.10.2020 

1 

/16.01.2015 

- - 1.Inlocuire experti  

-expert secundar 
-expert secundar achizitii 

-expert principal lider adjunct de 
proiect 

2 
/12.06.2015 

- - 1.Lista expertilor cheie 
2.Defalcarea bugetului 

3.Graficul de desfasurare a 
activitatilor 
4.Graficul de distributie a 

inputurilor pe activitati 
5.Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
6.Graficul cu momentele 
semnificative considerate pe 

parcursul derularii contractului de 
AT 

3 
/21.09.2015 

- - 1. Lista expertilor cheie 
2.Defalcarea bugetului 

3.Graficul de desfasurare a 
activitatilor 

4.Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

4 
/14.12.2015 

- - 1.Contractul de servicii cu textul 
actual”Platile vor fi efectuate in Lei 

in contul bancar notificat de 
Prestator,Achizitorului, conform 
tabelului. 

2.Conditiile generale din cadrul 
contractului 

3.Graficul de desfasurare a 
activitatilor  
4.Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
5.Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 

contractului de AT 
6. Graficul de distributie a 

inputurilor pe activitati 

5 
/10.06.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activitatilor 
2. Graficul cu momentele 

semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

6 
/12.08.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

2. Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 

contractului de AT 
3. Lista expertilor cheie 

7 
/12.10.2016 

- - 1.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

2.Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

8 

/20.12.2016 

- - 1.Componenta Asociatie de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa 
Vaii Ariesului 

2 Graficul de distributie a 
inputurilor pe activ 
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9 
/31.01.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 
noncheie 

10 

/13.04.2017 

- - 1. Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
2. Graficul cu momentele 

semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

11 
/19.09.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 

noncheie 

12 
/28.12.2017 

- - Adaugare cont IBAN pentru plata 

   13/ 
15.07.2019 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activităților; 

2. Art. 23.4 lit. b) Condiții Generale 
ale contractului. 

   14/ 

21.10.2019 

- - Se anuleaza art. 2 al actului 

aditional nr. 13/15.07.2019, privind 

modificarea art. 23.4 lit. b) Condiții 

Generale ale contractului. 

CS2 - Asistenta 
Tehnica pentru 

Supervizarea 
Lucrarilor 

11042/ 
16.07.2018 

31.12.2023 1 
/16.07.2018 

- - Suspendare executare contract până 
la data la care obținerea fondurilor 

necesare din POIM este asigurată 
de Autoritatea Contractantă. 

2 

/02.11.2018 

- - În temeiul art. 18 – Modificarea 

Contractului de Servicii din 
Condițiile Generale ale 
Contractului. 

3 

/13.06.2019 

- - Inlocuire experti principali. 

4 
/14.11.2019 

- - Inlocuire expert principal. 

5/ 
20.02.2020 

- - Inlocuire expert principal. 

CL5 17529 

/31.10.2018 

13.01.2022 7346 

/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-

GROUPE SOCIETE GENERALE. 

CL7 17528 
/31.10.2018 

13.01.2022 7347 
/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-
GROUPE SOCIETE GENERALE. 

Procurare 

bunuri necesare 
funcționării UIP 

2036 

/18.02.2019 

15.09.2019 7529 

/29.05.2019 

- - Modificare art. 14, pct. 14.1 din 

contract cu privire la garanția de 
bună execuție. 

 

IV.2 Informaţii privind modificările contractelor, altele decât acte adiţionale - Nu e cazul 

Contract  (lista 

contracte cf. fisei 

saptamanale) 

Ordin de Variaţie/Ordin 

administrativ  

Aprobat/Neaprobat 

de Inginer 

Justificări si obiectul 

modificarii pe scurt 

 Număr/Data Valoare   

Contract de servicii nr. 
11042/16.07.2018 

O.A.  din 

05.11.2018 

- - Începere prestare servicii 

O.A. nr. 

1/03.12.2018  

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Constantin Alexandrescu, pe poziția de 

Expert revendicări contractuale 

O.A. nr. - - Aprobare mobilizare expert secundar 
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2/03.12.2018 Octavian Dumitru, pe poziția de 

Diriginte de șantier-Construcții edilitare 

și de gospodărie comunală. 

O.A. nr. 

3/03.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer de 

cantități 

O.A. nr. 

4/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Robu Alexandru, pe poziția de Inginer 

rezident CL5 

O.A. nr. 

5/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Rodica Albei, pe poziția de Inginer 

rezident CL7 

O.A. nr. 

6/17.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer 

AQ/CQ 

O.A. nr. 

7/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert  Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

8/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Czira 

David-Liviu, pe pozitia de Inginer 

topograf. 

O.A. nr. 

9/06.02.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Bodea Soni 

Mihai, pe pozitia de Diriginte de șantier-

Construcții edilitare și de gosdpodărie 

comunală. 

O.A. nr. 

10/05.03.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Cozac 

Niculina, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

11/10.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Pătruțiu 

Mihail-Iuliu, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL7). 

O.A. nr. 

12/11.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 

O.A. nr. 

12.1/01.08.2019 

- - Realocarea unui număr de 30 de zile din 

cadrul liniei bugetare Experți secundari 

(exclusiv diriginții de șantier și expert 

revendicaări contractuale), aferente 

Etapei I, de la Expert secundar – Inginer 

Cantități la Expert secundar – Inginer 

AQ/CQ. 

O.A. nr. 

13/19.09.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Hedes 

Marius Gheorghe, pe pozitia de 

Diriginte de santier-

Drumuri,poduri,tunele,piste de 

aviatie,transport pe cablu. 

 O.A. nr. 

14/31.10.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lonca 

Cornel-Cristian, pe pozitia de Diriginte 

de santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 
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O.A. nr. 

15/06.11.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lucaci 

Elena-Tania, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Drumuri, poduri, tunele, piste de 

aviație, transport pe cablu. 

Contract de lucrări nr. 

17528/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. din 

05.08.2019 

-24,237.03 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. din 

04.10.2019 

-9.075.61 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.09.2019 până 

la 17.10.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

O.V. din 

18.12.2019 

-31,238.07 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.10.2019 până 

la 17.12.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

Contract de lucrări nr. 

17529/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. din 

05.08.2019 

-103,238.66 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului. 

O.V. din -117,624.91 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 



10 
 

04.10.2019 contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.08.2019 până 

la 30.09.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. din 

12.11.2019 

-55,318.65 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.09.2019 până 

la 04.11.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

 O.V. din 

19.02.2020 

-144.535,81 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 05.11.2019 până 

la 27.01.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

Contract de furnizare nr. 

2036/18.02.2019 

O.A.  din 

14.03.2019 

- - Începere furnizare produse. 

Contract de lucrări nr. 

5985/06.05.2019 

O.A. din 

12.06.2019 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. din 

01.08.2019 

-54.44 lei  Aprobat de Inginer. Modificarea nr. 1 a devenit necesară ca 

urmare a necesității reglării diferențelor 

valorice rezultate în urma aplicării 

rotunjirii prețurilor unitare la două 

zecimale din Oferta financiară a 

Antreprenorului. Aceste diferențe 

valorice sunt de 54.44 lei (fara TVA), 

care diminuează valoarea contractului la 

suma estimată de 105,685,855.21 lei 

(fără TVA) față de valoarea de contract 

acceptată de 105,685,909.65 lei(fără 

TVA). 

O.V. din 

20.01.2020 

-139.348,95 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.06.2019 până 

la 27.12.2019, clarificând astfel, din 
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punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

Contract de lucrări nr. 

19131/03.12.2019 

O.A. din 

12.12.2019 

- - Începere execuție lucrări 

 

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari  

Contract lucrari 

(lista contracte cf. 

fisei saptamanale) 

Avize, 

acorduri, 

autorizatie de 

construire* 

Proces verbal de 

receptie la 

finalizarea 

lucrarilor  

 

Proces 

verbal de 

receptie 

final  

Observaţii (se vor mentiona 

problemele existente in 

derularea contractului)  

La data de 20.02.2019 s-a obtinut Certificatul de urbanism 

avand nr. 144 si înregistrat la CAA sub nr. 
2357/25.02.2019 obținut în scopul D.T.A.C.  PROIECT 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 

REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 
2014-2020, cu valabilitate de 24 de luni. 

  

 

CL5  

Autorizatie de 

construire nr. 

601/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20103/14.12.2018) 

  

 

CL6 

Autorizatie de 

construire nr. 

602/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20104/14.12.2018) 

  

 

CL7 

Autorizatie de 

construire nr. 

610/18.12.2018 (nr. 

CAA 

20376/19.12.2018) 

  

 

CL8 

Autorizatie de 

construire nr. 

467/01.10.2019 (nr. 

CAA 

15694/11.10.2019) 

  

 

CL9 

Autorizatie de 

construire nr. 

511/22.10.2019 (nr. 

CAA 

16658/25.10.2019) 

  

 

CL10 

Autorizatie de 

construire nr. 

552/22.11.2019 (nr. 

CAA 

19299/05.12.2019) 

  

 

CL11 

Autorizatie de 

construire nr. 

472/01.10.2019 (nr. 
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CAA 

15468/09.10.2019) 

CL12 

Autorizatie de 

construire nr. 

474/02.10.2019 (nr. 

CAA 

15695/11.10.2019) 

  

 

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesare a fi obtinute pentru executia 

contractului  

Pentru contractele de lucrări CL1-CL4, a se vedea anexele la raportul de progres aferent lunii noiembrie 

2019, care cuprind stadiul obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare pentru implementarea 

proiectului. 

Pentru contractele de lucrări CL5-CL12 nu se impune prezentarea situației privind stadiul 

avizelor/acordurilor întrucât au fost obținute autorizațiile de construire.  

 

IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  

Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt Stadiul soluționării revendicării 

662/21.01.2019 aferenta CL5 

Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

772/22.01.2019 aferenta CL7 

Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

8056/07.06.2019 aferenta CL6 

Clauza 69a.1 alin.(3), actualizare 

pretului prin efectul modificarilor 

legislative intervenite conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

 

Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

Nu este cazul.   

 

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte 

in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente) - Nu e cazul 

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate în perioada de raportare 

curentă: 

Eligibil/ 

neeligibil 

Nr. 

Bucăţi 

Serie / Nr. inventar  

........  ........ .......... 
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IV.6. Contribuția beneficiarului  

 

Contract de imprumut 

  

Sursa Valoare platită fără TVA Rest 

Cumulat 

la zi 

Nu este cazul. 
   

 

IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 

contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 

propuse/implementate de Beneficiar*  

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

- mobilizarea slaba a Antreprenorilor care conduce la ritmul lent de executie a lucrarilor; 

- documentațiile de atribuire se află în revizuire, având în vedere faptul că s-a renunțat la unele 

investiții în urma aprobării Aplicației de Finanțare de către Comisia Europeană.  

 

V. Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare (faza II, dupa caz) 

 

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***  

Nr. cererii 
de 

rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 
cererea de rambursare 

(funding gap – 
EU+BS+BL)  

(LEI) 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 
cererea de rambursare 

(EU+BS) 
(LEI) 

Luna depunerii 
cererii de 
rambursare la 
AM** 

1 226.898,51 222.360,54 martie 2018 

2 199.244,00 195.259,12 mai 2018 

3 162.474,98 159.225,48 iunie 2018 

4 81.940,11 80.301,31 august 2018 

CP1 22.000.000,00 22.000.000,00 septembrie 2018 

5 164.311,99 161.025,75 septembrie 2018 

6 169.748,48 166.353,51 noiembrie 2018 

7 1.567.262,88 1.535.917,62 februarie 2019 

8 252.191,00 247.147,18 aprilie 2019 

9 12.010.885,73 11.770.668,02 iunie 2019 

10 427.027,16 418.486,62 august 2019 

11 1.732.435,73 1.697.787,02 septembrie 2019 

12 4.043.512,31 3.962.642,06 octombrie 2019 
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13 1.210.130,36 1.185.927,75 decembrie 2019 

14 5.439.898,36 5.331.100,39 ianuarie 2020 

15 6.619.326,19 6.486.939,67 martie 2020 

16 2.572.337,36 2.520.890,61 mai 2020 

17 5.007.467,28 4.907.317,93 iunie 2020 

18 9.053.342,71 8.872.275,85 iulie 2020 

19 9.728.287,43 9.533.721,69 august 2020 

20 11.304.146,48 11.078.063,55 septembrie 2020 

21 8.162.836,63 7.999.579,90 octombrie 2020 

22 14.492.232,69 14.202.388,03 noiembrie 2020 

23 12.173.487,94 11.930.018,18 decembrie 2020 

24 495.375.509,99 485.467.999,79 ianuarie 2021 

Total buget* 602.176.936,29 590.133.397,57 52.107.708,64 

CP1) – Cerere de prefinantare nr.1 
* pentru a nu fi denaturat bugetul estimat al proiectului valoarea cererii de prefinantare nr.1 nu s-a adunat la 
totalul cheltuielilor eligibile estimate in grafic. 

Prin adresa 1807/06.02.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #1. Fata de graficul de rambursare 
initial, transmis in data de 12.12.2017 (prin Adresa CAA nr.19049) au fost  necesare modificari, in urma refacerii 
planului de achizitii. 

 
Prin Adresa 7740 din 22.05.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #2. Fata de graficul de 

rambursare revizuit #1  prin Adresa 1867 din  06.02.2018, au fost necesare modificari, in urma refacerii planului de 
achizitii.  

 

Prin adresa 12195/06.08.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #3. Fata de graficul de rambursare 
revizuit #2 au fost aduse modificari in urma actualizarii planurilor de achizitii si de implementare. 
 

 Prin adresa 14071/05.09.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #4. Fata de graficul de rambursare 
revizuit #3 prezentul grafic cuprinde cererea de prefinantare nr.1 

 
 Prin adresa 18902/26.11.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #5. Fata de graficul de rambursare 
revizuit #4 au intervenit urmatoarele modificari: 

 
- desi au fost semnate contractele CS2, CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 
prevazute in estimarea anterioara in luna noiembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 

grafic de rambursare in luna decembrie 2018; 
 

- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 
2018, intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri, estimam semnarea contractului de lucrari la inceputul anului 
2019, motiv pentru care factura de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna martie 2019. 

 
 In luna decembrie 2018 nu s-a reusit depunerea cererii de rambursare conform graficului revizuit #5, drept 
pentru care urmeaza transmiterea unei notificari de modificare a graficului de rambursare care sa cuprinda in 2019 ceea 

ce nu a fost rambursat in luna decembrie 2018. Dintre estimarile lunii decembrie cuprinse in grafic revizuit #5, dupa 
incasarea prefinantarii din data de 18.12.2018 s-a reusit plata facturii de avans CS2, celelalte 2 facturi de avans (CL5 si 

CL7) nefiind inca emise de antreprenor (acesta fiind in proces de obtinere a instrumentului de garantare a avansului)  
  
 Prin adresa nr.1652/11.02.2019  s-a transmis graficul de rambursare #6. Fata de graficul revizuit #5 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- factura de avans aferenta contractului CS2 a fost prevazuta in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, iar 

in prezentul grafic in luna februarie 2019; 

- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 
prevazute in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 

grafic de rambursare in luna aprilie 2019; 
- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 

2018. Intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri din cauza contestatiilor depuse, motiv pentru care factura 

de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna iulie 2019. 
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Prin adresa nr. 5391/17.04.2019 s-a transmis graficul de rambursare #7. Fata de graficul revizuit #6 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna aprilie 2019, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 
grafic de rambursare in luna iunie 2019; 

- a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu noile estimari in ceea ce priveste atribuirea contractelor (se 

va relansa procedura de atribuire pentru CL3 si au fost  reprogramate lansarile celorlalte proceduri de atribuire, 
motivate de aplicatia de finantare care se afla in evaluare la Comisia Europeana, pentru care se asteapta revizia 
finala). 

 
In luna august se va inainta catre DRI/AM o Notificare de modificare grafic de rambursare prin care se vor 

actualiza valoarea totala a proiectului conform AA nr.2/15.07.2019 la contractul de finantare nr.156/18.12.2017, 
precum si estimarile de rambursare raportate la situatiile de lucrari existente.   

 

 Prin adresa nr. 12868/28.08.2019 s-a transmis graficul de rambursare #8. Fata de graficul revizuit #7 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

-  pana la data prezentei nu au fost emise facturile aferente CIP 1 pentru CL5 si CL7 , prevazute in estimarea 

anterioara in luna iulie 2019, motiv pentru care graficul de rambursare a fost afectat; 
-  a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu Actul aditional nr.2/15.07.2019 la Contractul de finantare 

156/18.12.2017, ca urmare a aprobarii,de catre Comisia Europeana a aplicatiei de finantare revizuita in luna aprilie 
2019. 

Prin adresa nr. 19351/06.12.2019 s-a transmis graficul de rambursare #9. Fata de graficul revizuit #8 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- CIP-ul 3 pentru CL6 in prezentul grafic este prevazut in luna decembrie 2019, fata de estimarea anterioara care 

presupunea acest CIP in luna noiembrie 2019 si nu a fost concretizat in timp util. 

 
 Prin adresa nr. 1151/29,01,2020 s-a transmis graficul de rambursare #10. Fata de graficul de rambursare #9 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- fata de estimarea anterioara care presupunea ca avansul aferent CL1 sa se solicite la rambursare in luna 

februarie 2020, prin concretizarea mai rapida a acestuia, prezentul grafic include suma aferenta avansului in luna 

ianuarie 2020; 
- in cadrul CL5, neconcretizarea CIP-ului 4, a impus amanarea solicitarii la rambursare a valorii aferente 

acestuia, din luna ianuarie 2020 in luna martie 2020. 

 

V.2 Situația cererilor de plată depuse – NU ESTE CAZUL   

    

 

Nr. 

cerere 

plata 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de plata 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Valoare autorizată 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Data depunerii 

cererii de plata  

Data efectuării 

plații de către 

AM POIM 

     

TOTAL     

 

V.3 Situaţie Cereri de rambursare depuse* 

Nr. 

cerere de 

rambursa

re 

Valoarea eligibilă a 

cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

Valoare 

autorizată 

(UE+BS+BL) 

(LEI) 

Data 

depunerii 

cererii de 

rambursare  

Valoarea rambursată şi 

data rambursării  AM POIM 
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rambursare 

(UE+BS+BL) (LEI) 

1 227,098.51 226,898.51 19.03.2018 

revizuita in 
29.03.2018 

192,863.73 /19.04.2018 

  29,496.81 /24.04.2018 

2 199,244.00 199,244.00 08.05.2018 
revizuita in 
22.05.2018 

195,259.12/30.05.2018 
 

3 162,474.98 162,474.98 29.06.2018 
 

159,225.48 / 18.07.2018 

4 81,940.11 81,940.11 13.08.2018 80,301.31 / 29.08.2018 

5 164,311.99 164,311.99 27.09.2018 161,025.75 / 18.10.2018 

6 169,748.48 169,748.48 28.11.2018 166,353.51 / 10.12.2018 

7 1,567,262.88 1,567,262.88 22.02.2019 1,222,465.04 / 20.03.2019 

8 252,191.00 252,191.00 23.04.2019 196,708.98 / 17.05.2019 

9 12,010,885.73 12,010,885.73 27.06.2019 9,368,490.87 / 22.07.2019 

10 427,027.16 
 

427,027.16 
 

30.08.2019 333.081,19 /  23.09.2019 

11 1.732.435,73 
 

1.732.435,73 
 

30.09.2019 1.351.299,87 / 18.10.2019 
 

12 4.043.512,31 
 

4.043.512,31 
 

31.10.2019 3.153.939,60/20.11.2019 
 

13 1.210.130,36 1.210.130,36 12.12.2019 943.901,67/13.01.2020 

14 5.439.898,36 5.439.898,36 
 

30.01.2020 4.243.120,72//12.02.2020 
 

 

TOTAL 

 

27.688.161,60  

 

27.687.961,60 
 

  

21.797.533,66 

 

 

V.4 Situația cererilor de prefinantare depuse  

Nr. cerere 

prefinantare 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

prefinantare (LEI) 

Valoare 

autorizată 

Valoare 

plătită de 

către AM 

Data 

depunerii 

cererii de 

prefinantare 

Data 

efectuării 

plații de 

către AM 

POIM 

1 22,000,000 22,000,000 22,000,000  05.09.2018 18.12.2018 

TOTAL 22,000,000 22,000,000 22,000,000   

 

VI. Stadiul Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii  

Nr. Contract Garanţia constituită 
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crt. (lucrări, 

livrare, 

servicii) 

Număr/ Serie/ 

Data emiterii Emitent Valoare               
Data 

expirare 
Modificări 

1. Contract de 

servicii 

20643/09.10.2014 

-CS4 

012500/GBE/ 

14.10.2014 

Compania de Asigurari-

Reasigurari Exim 

Romania S.A (CARE- 

Romania) 

348.352,6 lei 14.10.2020 - 

2. Contract de 

servicii 

11042/16.07.2018 

-CS2 

SGBE 

6554/23.10.2018 

Societatea Asigurarea 

Românească -ASIROM 

VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A. 

1.308.125,00 

lei 

31.12.2023  

3. Contract de 

lucrări 

17529/31.10.2018 

-CL5 

seria AV nr. 1084 din 

07.11.2018 

ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

4.538.649,67 

lei 

31.01.2025 - 

4. Contract de 

lucrări 

17528/31.10.2018 

-CL7 

seria AV nr. 1085 din 

07.11.2018 

ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

6.766.558,83 

lei 

31.01.2025 - 

5 Contract de 

furnizare 

2036/18.02.2019 

-Bunuri 

OP nr. 10/25.02.2019 

OP nr.22/05.07.2019 

OP nr 24/05.07.2019 

OP nr 30/13.08.2019 

 

Compania de Apa Aries 

* 

 

4.282.41 lei 

 

 

15.09.2019 - 

6 Contract de 

lucrări 

5985/06.05.2019 

-CL6 

 
Seria M nr. 

000046021/13.05.2019 

 
 CITY INSURANCE 

S.A. 

10.568.590,97 

RON 

26.05.2025  

7 Contract de 

lucrări 

19131/03.12.2019 

-CL1 

 
Seria AV nr. 

001145/04.12.2019 

 
ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

8.409.890,74 

Lei 

31.12.2025  

Nota * garantia de buna executie aferenta contractului de furnizare 2036/18.02.2019-Bunuri s-a efectuat prin retineri 

succesive de 10%, conform clauzelor contractuale.  

 

VII. Implementarea și modificarea Contractului de finanțare 

 

VII.1 Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare: 

 

  DA         NU 

Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 
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............................................................. 

La data de 06.06.2018 s-a inaintat catre DRI Planul de actiune in urma recomandarii mentionate in Raportul 

de verificare la fata locului aferent proiectului (conform modelului transmis in raport) si s -au atasat adresele 

CAA transmise catre UAT-urile care nu au inclus in bugetul propriu cofinantarea: Turda, Campia Turzii, 

Ploscos, Tureni, Calarasi, Mihai Viteazu, Ciurila, Petrestii de Jos si Viisoara, precum si documentele primite 

de la UAT: Luna, Sandulesti si Aiton – dovada de includere in bugetul propriu. 

În completare la adresa Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8580/06.06.2018, în data de 03.07.2018 a fost 

transmis Planul de acțiune solicitat_actualizat și răspunsul primit de la UAT Tritenii de Jos nr. 

8754/08.06.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%.  

In data de 09.08.2018 a fost transmis Planul de acțiune actualizat și răspunsul primit de la UAT Tureni nr. 

12401/08.08.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%. 

Conform planului de actiune,  

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos si Tureni 

 urmatoarele UAT-uri au platit partial/integral cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti (partial), Viisoara 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea 

partiala in buget), Petrestii de Jos (a confirmat prinderea in buget), Ploscos. 

In data de 10.10.2018 s-a transmis catre DRI Planul de actiune actualizat conform căruia: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni si Turda 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea in buget), 

Ploscos (a confirmat prinderea in buget). 

La raportul aferent lunii octombrie 2018 s-a atasat Planul de actiune actualizat conform caruia: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila si Calarasi 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii (a confirmat prinderea in buget) 

 

Prin adresa 18762/21.11.2018 a fost transmis Planul de actiune din care reiese faptul ca recomandarea DRI 

Cluj-Napoca a fost implementata in procent de 100%. 

Conform planului de actiune,  
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 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila, Calarasi si Campia Turzii; 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos. 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune privind obtinerea documentelor din partea celor 13 

UAT-uri, documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 

cofinantarea aferenta estimarilor pe anul 2019 – Plan de actiune luna februarie 2019 

Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 privind obtinerea din partea celor 13 

UAT-uri a documentelor cu privire la cuprinderea cofinantarii 2019 in bugetul de venituri si cheltuieli.   

Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 revizuit in data de 24.04.2019, 

conform observațiilor speificate în adresa DRI Cluj-Napoca nr. 30021/22.04.2019 înregistrată la CAA sub 

nr. 5635/22.04.2019. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna mai actualizat cu documente suport. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna august actualizat cu documente suport. Conform planului 

de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Turda (partial), Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 

 Urmatoarele UAT-uri urmeaza sa faca rectificare bugetara pentru prinderea in buget a 

cofinantarii: 

-Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna octombrie 2019 actualizat cu documente. Conform 

planului de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Turda, Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 

 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 

- Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

 

Fata de raportul de progres aferent lunii octombrie, situatia UAT-urilor in ceea ce priveste includerea in 

buget a cofinantarii, precum si plata acesteia, este urmatoarea: 

 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 

-Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; 

 urmatoarele UAT-uri au inclusa in buget cofinantarea solicitata, insa nu au efectuat plata cofinantarii 

la nivelul anului 2019: 

-Turda; Tritenii de Jos; Tureni; 
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 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 

- Campia Turzii, Ciurila, Ploscos 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune – luna decembrie 2019 actualizat cu documente. 

Conform planului de actiune: 

 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 

- Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; 

Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos. 

 urmatoarele UAT-uri nu au efectuat plata cofinantarii: 

     - Ciurila 

 Planul de actiune aferent  anului 2019 privind obtinerea documentelor din partea UAT-urilor, 

documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 

cofinantarea aferenta estimarilor anului 2019  , atasat la raportul de progres anterior,  a fost implementat in 

procent de 100% pentru urmatoarele UAT- uri : Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; 

Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos, exceptie facand UAT Ciurila 

care urmeaza  sa includa in bugetul initial din 2020 si cofinantarea aferenta anului 2019.   

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna ianuarie 2020 privind obtinerea 

documentelor  pentru cofinantarea aferenta estimarilor anului 2020. 

 

VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării, daca este cazul 

 

 DA         NU 

 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 

crt. 

Tipul modificării 

(Act adițional 

/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

1 Act aditional 1/19.07.2018, înreg. 

la CAA sub 

nr.11277/19.07.2018 

Modificare Sectiunea III-Acordarea si 

recuperarea prefinantarii 

2 Act aditional 2/15.07.2019 inreg.   

la CAA sub 

nr.10297/15.07.2019. 

Modificare valoare contract si Anexa 2 la 

contract, intitulata Cererea de finantare, se 

modifica si inlocuieste cu Anexa. 

3 Act aditional 3/13.01.2020 inreg.   

la CAA sub 

nr.904/22.01.2020. 

Anexa 2 la contract, intitulată Cererea de 

finanțare, se modifică la secțiunile 

Capacitate solicitant și Resurse umane 

implicate.  

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori de realizare şi de rezultat 

VIII.1 Centralizator indicatori de realizare, conform Cererii de finanţare 



Denumire UM Valoare 

aprobată total 

proiect, din care: 

Realizat 

faza I
* 

Propus faza a 

II-a/proiect* 

Valoare cumulată 

raportată în luna 

precedentă  

(1) 

Valoare 

realizată în 

perioada de 

raportare 

(2) 

Total valoare 

cumulată la data 

raportării  

(1+2) 

Observaţii 

         

Distributia apei; Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna alimentare cu apa 

Persoane 16.564   0 0 0  

Epurarea apelor uzate: Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna tratare a apelor uzate 

p.e 17.157   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 
(noua) 

km 121,064   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 

(reabilitata) 

Km 74,382   0 0 0  

Aductiune (noua) km 131,202   0 0 0  

Aductiune (reabilitare) km 30,313   0 0 0  

Retea canalizare (noua) km 117,226   0 0 0  

Retea canalizare (reabilitata) km 48,059   0 0 0  

Colector km 13,686   0 0 0  

Rezervoare înmagazinare bucati 5   0 0 0  

Statii epurare ape uzate care 
deservesc aglomerari sub 10.000 
l.e. 

Bucati 2   0 0 0  

Statii tratare apa Bucati 4   0 0 0  

Sistem SCADA buc 1   0 0 0  

Statii de pompare apa (noi) Buc. 24   0 0 0  

Statii de pompare (reabilitate) Buc. 1   0 0 0  

Puturi (reabilitate) Buc. 13   0 0 0  

Sursa subterana (reabilitare) Buc. 2   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata 
(reabilitate) 

Bu.c 3   0 0 0  

Seau >10.000 -statie de 

compostare namol 

Buc. 1   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata (noi) Buc. 48   0 0 0  
*se completează doar în cazul proiectelor fazate, respectiv coloanele (1), (2), (1+2)  se completeaza cu valorile aferente fazei a II-a 



 

VIII.1.1. Indicatori de realizare 

Cu excepția indicatorilor care, la data raportării, sunt îndepliniți în proporție de 100%, pentru fiecare indicator se va completa separat 

următorul tabel*: 

Denumire indicator ID/Cod UM Valori aprobate/ 

revizuite 

(Valoarea țintă) 

(1)  

Valoare 

cumulată 

raportată în  

luna 

precedentă  

(2) 

Valoare realizată 

în perioada de 

raportare*** 

          (3) 

Total valoare  

cumulată 

(2+3) 

Distributia apei; Populatie suplimentara care beneficiaza de o 

mai buna alimentare cu apa 

CO18 Persoane 16.564 0 0 0 

Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza 

de o mai buna tratare a apelor uzate 

CO19 p.e 17.157 0 0 0 

Retea de distributie apa potabila (noua) 2S70 km 121,064 5,03 1.64 6,67 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 2S71 Km 74,382 0,51 2.41 2.92 

Aductiune (noua) 2S72 km 131,202 0 0 0 

Aductiune (reabilitare) 2S73 km 30,313 0 0 0 

Retea canalizare (noua) 2S74 km 117,226 4,99 0,58 5,57 

Retea canalizare (reabilitata) 2S75 km 48,059 0,65 0 0,65 

Colector 2S76 km 13,686 0 0 0 

Rezervoare înmagazinare 2S77 Bucati 5 0 0 0 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 

l.e. 

2S80 Bucati 2 0 0 0 

Statii tratare apa 2S78 Bucati 4 0 0 0 

Indicatori de realizare suplimentari  
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Sistem SCADA  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa (noi)  Buc. 24 0 0 0 

Statii de pompare (reabilitate)  Buc. 1 0 0 0 

Puturi (reabilitate)  Buc. 13 0 0 0 

Sursa subterana (reabilitare)  Buc. 2 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate)  Buc. 3 0 0 0 

Seau >10.000 -statie de compostare namol  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (noi)  Buc. 48 0 0 0 

Contracte economice prin care se realizează indicatorul  

Titlul contractului Atribuit/ 

neatribuit  

 

 

Nr/data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator se 

realizează prin contract) 

Pondere în total 

aprobat 

Progres în 

atingerea 

indicatorului 

% ** 

Dată estimată 

finalizare 

(conform 

ultimului act 

adiţional) 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

15.773,98 m 21.21 % 7.6 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

20.873,47 m 28.06 % 9,22 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

23.333,57 m 31.37 % 0 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 
TURENI 

Neatribuit   1.536,32 m 2.07 % 0 2025 
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LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   8.177,92 m 10.99 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   4.687,61 m 6.30 % 0 2025 

Retea de distributie apa potabila (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

10.467,22 m 8.65 % 21,3% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

2.953,70 m 2.44 % 16,36% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

5.492,71 m 4.54 % 74,44% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   44.924,44 m 37.11 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   3.948,00 m 3.26 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   6.972,59 m 5.76 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   3.738,32 m 3.09 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   42.567,35 m 35.16 % 0 2026 

Aductiune (noua) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

92.256,5 m 70.32 % 0 2025 
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ALIMENTARE CU APA TURDA 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   38.946,25 m 29.68 % 0 2026 

Aductiune (reabilitare) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13.432,64 m 44.31 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   16.881,18 m 55.69 % 0 2026 

Retea canalizare (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

20.932,50  m 17.86 % 16,22% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

11.616,32  m 9.91 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4.244,50 m 3.62 % 51,74% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   23.406,81  m 19.97 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   15.780,18  m 13.46 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
Neatribuit   3.876,82  m 3.31 % 0 2025 
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CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   24.897,88  m 21.24 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   12.471,85  m 10.64 % 0 2026 

Retea canalizare (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

11.186,34 m 23.28 % 4,45 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

24.921,22 m 51.85 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

11.951,57  m 24.87 % 1,22% 2025 

Colector 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   13.686,22 m 100 % 0 2026 

Rezervoare înmagazinare 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 20 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   4 buc. 80 % 0 2026 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 l.e. 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2026 



27 
 

APA ARIES S.A. 

Statii tratare apa 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

2 buc. 50 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 50 % 0 2026 

Sistem SCADA 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

 100 % 0 2025 

Statii de pompare apa (noi) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

10 buc. 41.67 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528 

/31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   5 buc. 20.83 % 0 2025 
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LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

Statii de pompare (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 
DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 100 % 0 2025 

Puturi (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13 buc. 100 % 0 2025 

Sursa subterana (reabilitare) 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2026 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate) 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   3 buc. 100% 0 2025 

Seau >10.000 -statie de compostare namol 

CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN 

STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII 
Neatribuit   1 buc. 100% 0 2025 

Statii de pompare apa uzata (noi) 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   3 buc.  6.25 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

6 buc. 12.50 % 0 2025 
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CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

1 buc. 2.08 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4 buc. 8.33 % 0 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   6 buc. 12.50 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   3 buc. 6.25 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   6 buc. 12.50 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   13 buc. 27.08 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   6 buc.  12.50 % 0 2026 



 

 

VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiţii) 

Indicator de rezultat  descrierea contribuţiei estimate la atingerea 

indicatorilor de rezultat specifici Programului în 

conformitate cu Cererea de finanţare  
Denumire UM 

Nu este cazul.   

 Atenţie !!! Valoarea contribuţiei la indicatorul de rezultat specific programului se va masura 

la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect.Nu se va 

raporta lunar contribuţia la indicatorul de rezultat!!! 

 

VIII.3 Indicatori aferenți proiectelor fazate cuprinşi în Nota de fazare şi neincluşi Cererea 

de finanţare a fazei a II-a (se va completa numai dacă este cazul) 

Indicator de realizare 

Denumire ID/Cod UM Valoare 

Nu este cazul.    

Contracte economice prin care se realizează indicatorul 

Titlu 

contractului 

Nr/ data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator s-a 

realizat prin contract) 

Observaţii 

Nu este cazul.    

 

VIII.4 Justificarea diferențelor existente, în materie de indicatori, între restul de realizat 

aferent cererii de fazare şi valorile propuse în cererea de finanţare- faza a II-a, dacă este 

cazul: 

Nu este cazul. 

 

VIII.5  Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării.   

  DA         NU 

Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 

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

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri 

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care intră sub incidența ajutorului de 

stat/de minimis? 

 X  
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Raman valabile informațiile din Declarația 4c. (Anexa la 

Ghidul Solicitantului) privind conformitatea cu ajutorul 

de stat/de minimis, transmisă de Beneficiar în etapa de 

evaluare/aprobare a proiectului? 

  (Se completează în 

cazul proiectelor 

care intră sub 

incidența ajutorului 

de stat/de minimis) 

Este proiect generator de venituri?  X  

 

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri: 

 

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în 

calcul initial? 

  DA       NU 

 

Dacă DA:  Descriere venituri, inclusiv valoarea acestora  

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

 

 

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă:  

 

X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 

 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă sunt 

cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent 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) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      Nu 

Publicitatea proiectului se realizeaza in baza unui plan anual privind masurile de informare si 

publicitate aferente proiectului. Au fost intreprinse urmatoarele masuri de publicitate: 

- Comunicat de presa la semnarea contractului de finantare/inceputul proiectului. 

- Pe site-ul oficial al C.A.A a fost creata o sectiune distincta in care se regasesc informatii 

despre proiect, pagina respectand continutul obligatoriu prevazut in Manualul de Identitate 

Vizuala; 

0 
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- a fost expus in loc vizibil un afis A3 cu informatii despre proiect cu respectarea cerintelor 

minine prevazute pentru panoul de afisare temporara inclusiv despre contributia din partea 

Uniunii Europene; 

- la data de 18.07.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

S.A. a semnat primul contract din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  

2014-2020” respectiv Contractul de servicii nr. 11042/16.07.2018 încheiat cu Asocierea EPTISA 

ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) și EPTISA Servicios de Ingineria, S.L. (Asociat); 

- la data de 31.10.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

S.A. a semnat primele contracte de lucrări din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  

2014-2020” , respectiv Contractul de lucrări nr. 17528/31.10.2018 încheiat cu Asocierea 

HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA și Contractul de lucrări nr. 

17529/31.10.2018 încheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL 

SA; 

- la data de 07.05.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă 

și sistem de canalizare menajeră în municipiul Turda, zona de sud”(CL6) din cadrul 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea                   

Turda-Câmpia Turzii”, respectiv Contractul de lucrări nr. 5985/06.05.2019 încheiat cu 

Asocierea SC ACSA  SA (Lider de asociere)  – SC CRITERIA INC  SRL (Asociat 1) – OMS 

KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2); 

- la data de 03.12.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă 

și a conductelor de aducțiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda”(CL1) 

din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea 

Turda – Câmpia Turzii”, respectiv Contractul de lucrări nr. 19131/03.12.2019 încheiat cu 

Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA  S.A.  (Lider de asociere)  – NORD CONFOREST S.A. (Asociat 1) – 

APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DESIGN S.R.L. (Asociat 3). 
c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi 

publicitate? Detaliaţi 

DA. A fost desemnat un ofiter de publicitate responsabil cu implementarea actiunilor care vor fi 

intreprinse. 

 

XI Principii orizontale (conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 

 

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
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XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 

tratament egaL 

DA 

 

XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

Respectarea principiului egalitatii de sanse si a tratamentului egal, va fi asigurata in cadrul Proiectului 

prin oferirea accesului egal al oricarei persoane din UAT-urile membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara la servicii conforme de alimentare cu apa, canalizare si tratare ape uzate, indiferent de 

gen, etnie, varsta. 

Principiul egalitatii de sanse este respectat si in ceea ce priveste selectarea echipei de proiect UIP-OR, 

compusa atat din barbati cat si din femei. Managementul OR tine cont de aplicarea principiului egalitatii 

de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la angajare, conditiile de munca oferite, formarea 

profesionala si promovarea (Directiva 76/207 a CE) precum si aplicarea principiului egalitatii de 

remuneratie intre femei si barbati (Directiva 75/117 a CE). Egalitatea de sanse va continua sa fie 

respectata si privind alocarea activitatilor in cadrul echipei UIP, in vederea pregatirii si implementarii 

acestui Proiect, in mod special privind: asigurarea managementului de proiect (tehnic si financiar), 

pregatirea si desfasurarea procesului de achizitii publice, contractarea si managementul contractelor, 

activitatile privind contabilitatea proiectului, platile, raportarile, protectia mediului, publicitatea 

Proiectului. De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 

respectat de catre OR principiul tratamentului egal al Operatorilor Economici.  

XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

Protectia biodiversitatii 

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica prin integrarea cu problematici de mediu complexe 

(impact de mediu, biodiversitate, directiva cadru a apei, schimbari climatice, deficienta apei) in cadrul 

dezvoltarii durabile; Reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si din retelele de canalizare vor avea ca efect 

reducerea riscurilor de contaminare in principal a solului; in gestionarea resurselor de apa si a lucrarilor 

derulate pe parcursul implementarii proiectului, se va avea in vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi 

afectate si readucerea la starea initiala a zonelor afectate. Lucrarile prevazute prin proiect conduc de 

asemenea la protectia biodiversitatii prin reducerea numarului de avarii si interventii la sistemele de 

alimentare cu apa si de canalizare. 

Pentru proiect, APM Cluj a emis acordul de mediu nr 2/17.08.2017. Studiul EA si RIM au fost elaborate 

ca parte integranta a procedurii de mediu. Impactul cumulativ al componentelor proiectului cu alte 

componente ale proiectului si alte investitii a fost evaluat. Conditiile mentionate anterior au fost incluse in 

Studiul EA. Consultarile, inclusiv cu Custozii, au fost organizate sub procedura EIM.  

Utilizarea eficienta a resurselor 

Proiectul propune investitii fundamentate pe analize tehnico-economice, orientate catre utilizarea 

eficienta a resurselor de apa si energie prin: imbunatatirea calitatii apei potabile furnizate populatiei, 

continuitate in asigurarea serviciului si protectia resurselor naturale prin reducerea pierderilor din retea si 
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utilizarea rationala a apei, cresterea sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei 

potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate la intrare in SEAU, 

reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor in si din retelele de canalizare, si reducerea riscurilor de 

contaminare a apelor si solului. Totodata, prin proiect se va urmari utilizarea de materiale „prietenoase cu 

mediul înconjurator”, care prezinta rezistente mari la substante chimice si la coroziune.  

Alegerea materialelor pentru lucrari se va face considerand resursele care se consuma pe intregul ciclu de 

viata al acestora si emisii cat mai reduse la fabricarea/punerea in opera/exploatarea produsului. Analiza 

Cost-Beneficiu a evaluat sustenabilitatea si viabilitatea proiectului in conditii de utilizare optima a 

resurselor, iar strategia de tarifare s-a stabilt in functie de suportabilitatea tarifului de catre populatie, 

recuperarea costurilor si a cheltuielilor cu serviciile si asigurarea sustenabilitatii si durabilitatii 

proiectului. 

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice 

Proiectul propus contribuie la indeplinirea obiectivelor POIM, obiectivele fixate de Directiva Cadru Apa 

2000/60/CE prevazute in cadrul PNMBH si contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC privind 

emisiile de GES si eficienta energetica. 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu astfel: 

• Eficienta resurselor 

Proiectul propune masuri pentru utilizarea eficienta a resurselor de apa prin: îmbunatatirea calitatii apei 

furnizate, si protectia resurselor naturale, cresterea sigurantei în alimentare si reducerea riscurilor de 

contaminare a apei potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate 

la intrare în SEAU si reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor în si din retelele de canalizare si reducerea 

riscurilor de contaminare a apelor si solului. 

• Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice 

În gestionarea resurselor de apa si a lucrarilor derulate pentru implementarea proiectului, se va avea în 

vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi afectate, prin readucerea la starea initiala a spatiului afectat.  

• Reducerea emisiilor de GES 

Masurile de reabilitare/eficientizare propuse contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera fata 

de situatia existenta prin utilizarea unor tehnologii cu consum redus de energie electrica 

• Rezistenta la efectele schimbarilor climatice. 

XI.4 – Non-discriminare 

Investitiile prevazute in cadrul proiectului au fost planificate astfel incat sa asigure un acces 

nediscriminatoriu la serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru toate categoriile de populatie 

deservita. Astfel in zonele urbane si rurale se va ajunge spre un procent de 100% disponibilitate a 

serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. S-a avut in vedere ca si tarifele aplicate in urma 

implementarii investitiei sa fie suportabile pentru intreaga populatie deservita indiferent de nivelul 

veniturilor.De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 

respectat de catre OR principiul nediscriminarii al Operatorilor Economici.  

XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 
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În cadrul investitiilor, au fost prevazute, acolo unde este cazul, spatii speciale de acces în vederea 

asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati. Dupa caz, facilitatile existente pentru persoanele 

cu dizabilitati vor fi îmbunatatite. 

XI.6 – Regulile de mediu 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor strategice care stabilesc politica de mediu, inclusiv 

schimbarile climatice. Proiectul raspunde obiectivelor stabilite prin POIM, pentru AP3 „Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiþii de management eficient al resurselor” si cerintelor acquis -ului 

comunitar in domeniul alimentarii cu apa, colectarii si epurarii apelor uzate. Proiectul integreaza masuri 

care asigura mentinerea/atingerea starii bune a corpurilor de apa si conformarea cu prevederile DCA si cu 

obiectivele/actiunile PMBH Mures (detalii in sectiunea F.5.3). 

Proiectul integreaza masuri care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC 2016-2030 si 

Strategia Europa 2020 (detalii in sectiunile F.8.1, F.8.2), privind emisiile GES, eficienta energetica si 

adaptarea la schimbarile climatice. 

Eficienta utilizarii resurselor prin: reabilitarea retelelor de apa; reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si 

din retelele de canalizare; colectarea apelor uzate; achizitia de echipamente eficiente energetic; 

implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de apa si canalizare. 

Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemelor: prin asigurarea epurarii, se obtine o calitate 

corespunzatoare a efluentilor statiilor de epurare realizate prin proiect, protejandu-se astfel habitatele si 

speciile.Reducerea emisiilor de GES si cresterea eficientei energetice: utilizarea 

tehnologiilor/echipamentelor eficiente energetic Rezistenta la efectele schimbarilor climatice:Masurile de 

adaptare identificate in urma AVRSC sunt integrate in proiect, fapt care conduce la evitarea risc urile 

legate de schimbarile climatice : inundatii, modificarea temperaturilor medii, seceta, etc .  

În concluzie, raman valabile informațiile  prezentate în cererea de finanțate cu privire la conformitatea cu 

politicile orizontale ale Uniunii? 

  DA         NU 

Dacă NU:  se vor detalia modificările care au avut loc în perioada de implementare, motivul care a condus la 

această modificare și se va preciza dacă aceste modificări au condus la nerespectarea politicilor orizontale 

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

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 

Numele in clar: Bogdan Ionuț Bobic
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Anexa nr. 2  la Instrucțiunile AM POIM  

nr. 27/26.02.2020, respectiv nr. 28/19.03.2020 

 

Raportul de progres al beneficiarului 

 

 

 

I. Prezentare generală 

Axa prioritară 

Obiectiv Specific 

3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de 

management eficient al resurselor 

3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor urbane, 

precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila 

a populatiei 

Titlu proiect  Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada              

2014-2020 

Cod CCI 2017RO16CFMP028 

Beneficiar  COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Cod SMIS  2014 + 118679 

Contract de Finanţare nr…/…..*) 156/18.12.2017 

Valoare la data semnării  (lei) 832.220.306,34 lei 

Valoare conf. Act ad. 2/15.07.2019 717.492.242,25 lei 

Perioada de raportare Martie-Iunie 2020 

Data de începere a perioadei de 

implementare  

14.10.2014 

Data de finalizare a perioadei de 

implementare  

31.12.2020 

* proiect fazat, după caz 

II. Detalii despre beneficiar 

Beneficiar COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Adresa / sediu (strada, număr, cod 

poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

Strada Axente Sever nr.2, cod postal 401078,                       

Municipiul Turda, judetul Cluj 

Tel. /    Fax /          E-mail 0264 311 771 /  0264 311 772 / office@caaries.ro 

Manager Proiect   Mihaiela Maria Sârb 

Reprezentant legal (nume)  (altul 

decât Managerul Proiectului, daca 
Bogdan Ionuț Bobic, Director General 

mailto:office@caaries.ro
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este cazul)    

Personal UIP alocat efectiv 

proiectului – număr total si număr 

personal/compartimente UIP  

Componenta UIP contine 19 pozitii ocupate de 16 persoane (o 

persoana detinand 3 pozitii), astfel: 1 sef UIP POIM, 1 consilier 

juridic, 1 contabil, 2 ofiteri financiari, 1 secretar/ ofiter comunicare/ 

ofiter nereguli-calitate, 10 coordonatori contracte, 1 expert achizitii 

publice. 

Deplasări la locația/locațiile 

proiectului in perioada de referința - 

Data si locația   

- 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 

soluționare a problemelor – Data, 

locatia  si tema  

Data: 12.03.2018 ora 10.00 

Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Monitorizarea progresului proiectului 
 

Data: 23.05.2018 ora 9.00 

Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Verificare la fata locului CR1 si CR2 

 
Data: 11.06.2018  

Locatia: sediul AM POIM 

Tema vizitei: Verificarea capacitatii institutionale a beneficiarului 

 

Data: 04.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 
Tema vizitei: Verificare la fata locului CR3/29.06.2018  si                  

CR4/13.08.2018 

 

Data: 12.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 
Tema vizitei: Verificare evidență contabilă Beneficiar 

 

Data: 15.11.2018 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.5 
 

Data: 15.01.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.6 

 
Data: 05.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare DCR nr. 7/22.02.2019 si 8/23.04.2019 

 

 

Data: 10.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.09.2018-31.05.2019) 

 

Data: 06.09.2019 
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Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Identificare stadiu proiect si eventuale probleme 

apărute în implementare. 

 

Data: 15.10.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificarea cheltuielilor solicitate la rambursare prin 

CR 9, CR10 și CR11. 

 

Data: 04.12.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.06.2019-31.11.2019) 

 

Data: 10.02.2020 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare a cheltuielilor solicitate la 

rambursare prin CR 12, CR 13 și CR 14, monitorizarea progresului 

proiectului, respectiv verificarea indicatorilor de realizare raportați 

în trimestrul IV (octombrie-decembrie 2019) din cadrul contractelor 

de lucrări CL5 și CL7. 

 

Perioada: 27.02-29.05.2020 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A./Email 

Tema vizitei: Misiune de audit de operațiuni în scopul verificării 

cheltuielilor declarate CE în perioada 01.07-31.12.2019 la                     

AM POIM și ACP. 

 

Data: 24.06.2020 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Ședință de lucru având ca obiect contractele aflate în 

execuție din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia 

Turzii, în perioada 2014-2020. 

La această întâlnire au participat următorii: Secretar de stat în 

Ministerul Fondurilor Europene-Carmen Moraru,                             

Consilier ministru-Cătălin Aflat, Director Direcția Monitorizare 

Proiecte din cadrul AM POIM-Andrei Chivu, Coordonator CMVT-

Viorel Beșe din cadrul DRI Cluj-Napoca, reprezentanți ai 

Antreprenorului, Lider echipă Consultant Eptisa România -                   

Cristian Mitu, Director General CAA-Ionuț-Bogdan Bobic, Șef UIP 

POIM-Mihaiela Maria Sârb. 

III. Stadiul general al implementării proiectului 

III.1 Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv 

contracte neeligibile)**    
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Mentionam ca la Contractele de lucrari CL5 si CL7 si Contractul de servicii CS2 ,exista diferente valorice 
deoarece  documentatiile  de atribuire aferente au fost incarcate pe SEAP inainte de data semnarii 
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Contractului de finantare, la cursul InforEuro iulie 2015, respectiv 1 EURO=4,4888 lei. Cursul din Cererea 

de Finantare fiind de  1 EURO=4,6314 lei. 

 

** Conform Cererii de finanţare, anexa a contractului de finanţare 
*** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  

Avand in vedere  modificarile legislative aparute din 2014,  respectiv data de 09.10.2014, data semnarii 

contractului   de Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Campia 

Turzii, în perioada 2014-2020 ( legea achizitilor publice modificata, Ordin 6906, noile  modele de contracte de 

lucrari ) documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari au trebuit /trebuie revizuite  astfel incat sa  

respecte legislatia in vigoare, care implicit conduc la refacerea graficului de implementare.  

In cazul contractului CS2-ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 
PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ , avand in 

vedere numarul mare de ofertanti , foarte multa documentatie de evaluat, contestatii.  

In cazul contractului CL 5, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 

ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari.  

In cazul contractului CL 7, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 
ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari.  

In cazul contractului de furnizare “Procurare bunuri necesare functionării UIP, la data de 05.11.2018, conform 

deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 753, a fost anulată procedura simplificată. Procedura a fost 

republicată în SICAP la data de 06.12.2018. 

In cazul contractului CL 6, la data de 04.02.2019 au fost depuse contestații de către ofertanții LUDWIG 

PFEIFFER și EUSKADI. Decizia CNSC nr. 305/C5/152/160 din 04.03.2019 inregistrata la CAA sub nr. 
3183/12.03.2019 (Consiliul decide: respinge exceptia lipsei de interes invocata de entitatea contractanta cu 

privire la contestatoarea EUSKADI; respinge exceptia invocată de entitatea contractanta privind lipsa dovezii 

calității de reprezentant a semnatarului contestației formulată de LUDWIG PFEIFFER; respinge, ca nefondate 

contestațiile depuse de EUSKADI și LUDWIG PFEIFFER). La data de 18.03.2019 a fost depusă de către 

EUSKADI plângere împotriva deciziei CNSC. Conform Deciziei civile nr.509/2019 din 11.04.2019 emisă de 
Curtea de Apel Cluj se respinge plângerea declarată de petenta SC EUSKADI SRL, împotriva deciziei C.N.S.C 

nr.305/C5/152/160 din 04.03.2019, pe care o menține în întregime. 

Pentru contractul CL3, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 

(25.03.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. 

In cazul contractului CL 2, conform deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8519/14.06.2019, a fost 
anulată procedura de licitatie deschisa, in conformitate cu prevederile art.225, alin.(1), lit.a) din Legea 99/2016 

privind achizitiile sectoriale si deoarece nu a fost depusa nicio oferta admisibila. 

In cazul contractului CL 1, conform notei justificative CAA nr. 15800/14.10.2019, s-a prelungit perioada de 

evaluare a ofertelor pana la data de 24.01.2020. 

In cazul contractului CS1, conform notei justificative CAA nr. 20026/17.12.2019, s-a prelungit perioada de 

evaluare a ofertelor pana la data de 23.07.2020. 
Pentru contractul CL12, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 

(16.12.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. 

In cazul contractului CA1 (Lot2), conform notei justificative CAA nr. 7436/10.06.2020, s-a prelungit perioada 

de evaluare a ofertelor pana la data de 24.08.2020. Totodata, la data de 04.05.2020, a fost depusa contestatie de 

catre Vestra Industry. La data de 25.05.2020 s-a emis Decizia CNSC nr. 19678/815/C6 prin care s-a dispus 
admiterea contestatiei si continuarea procedurii in cauza prin reelavuarea ofertei depuse de Gradinariu Import 

Export. 

Potrivit deciziilor Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 4775/13.04.2020, respectiv 8320/23.06.2020 au fost 

anulate procedurile de licitatie deschisa CA1_Lot1+Lot2, in conformitate cu prevederile art.225, alin.(1), lit.a) 

din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 
Pentru contractul CL11, la data de 03.06.2020, a fost depusa contestatie de catre Euskadi iar conform notei 

justificative CAA nr. 7274/05.06.2020, s-a prelungit perioada de evaluare a ofertelor pana la data de 

12.08.2020. 

 

IV. Informatii detaliate privind contractele  

IV.1 Informaţii privind actele adiţionale 
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Contract 

(lista 

contracte cf. 

fisei 

saptamanale) 

Nr si data 

contract 

Data 

initiala 

finalizare 

contract 

Act adiţional 
Justificări/obiectul 

modificarii 

   Număr/dată Zile 
extindere 

durata si 
data 

finalizare 
actualizata 
(daca este 

cazul) 

Valoare 
(daca 

este 
cazul) 

 

Asistenta 
Tehnica pentru 
pregatirea 

Aplicatiei de 
Finantare si a 

documentatiilor 
de atribuire 
pentru proiectul 

regional de 
dezvoltare a 
infrastructurii de 

apa si apa uzata 
din regiunea 

Turda-Campia 
Turzii, in 
perioada 2014-

2020 

 
 
 

 
20643/ 

09.10.2014 

 
 
 

 
 

07.10.2020 

1 
/16.01.2015 

- - 1.Inlocuire experti  
-expert secundar 
-expert secundar achizitii 

-expert principal lider adjunct de 
proiect 

2 

/12.06.2015 

- - 1.Lista expertilor cheie 

2.Defalcarea bugetului 
3.Graficul de desfasurare a 
activitatilor 

4.Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 
5.Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
6.Graficul cu momentele 

semnificative considerate pe 
parcursul derularii contractului de 
AT 

3 

/21.09.2015 

- - 1. Lista expertilor cheie 

2.Defalcarea bugetului 
3.Graficul de desfasurare a 
activitatilor 

4.Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

4 

/14.12.2015 

- - 1.Contractul de servicii cu textul 

actual”Platile vor fi efectuate in Lei 
in contul bancar notificat de 
Prestator,Achizitorului, conform 

tabelului. 
2.Conditiile generale din cadrul 
contractului 

3.Graficul de desfasurare a 
activitatilor  

4.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 
5.Graficul cu momentele 

semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 
6. Graficul de distributie a 

inputurilor pe activitati 

5 
/10.06.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

2. Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

6 

/12.08.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
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2. Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

3. Lista expertilor cheie 

7 
/12.10.2016 

- - 1.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

2.Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

8 

/20.12.2016 

- - 1.Componenta Asociatie de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa 
Vaii Ariesului 
2 Graficul de distributie a 

inputurilor pe activ 

9 
/31.01.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 

noncheie 

10 
/13.04.2017 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activitatilor 
2. Graficul cu momentele 

semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

11 
/19.09.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 

noncheie 

12 
/28.12.2017 

- - Adaugare cont IBAN pentru plata 

   13/ 

15.07.2019 

- - 1. Calendarul de finalizare a 

activităților; 
2. Art. 23.4 lit. b) Condiții Generale 
ale contractului. 

   14/ 

21.10.2019 

- - Se anuleaza art. 2 al actului 

aditional nr. 13/15.07.2019, privind 

modificarea art. 23.4 lit. b) Condiții 

Generale ale contractului. 

CS2 - Asistenta 

Tehnica pentru 
Supervizarea 
Lucrarilor 

11042/ 

16.07.2018 

31.12.2023 1 

/16.07.2018 

- - Suspendare executare contract până 

la data la care obținerea fondurilor 
necesare din POIM este asigurată 
de Autoritatea Contractantă. 

2 

/02.11.2018 

- - În temeiul art. 18 – Modificarea 

Contractului de Servicii din 
Condițiile Generale ale 
Contractului. 

3 

/13.06.2019 

- - Inlocuire experti principali. 

4 
/14.11.2019 

- - Inlocuire expert principal. 

5/ 

20.02.2020 

- - Inlocuire expert principal. 

   6/07.04.2020 - - Inlocuire expert principal. 

CL5 17529 
/31.10.2018 

13.01.2022 7346 
/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-
GROUPE SOCIETE GENERALE. 

CL7 17528 

/31.10.2018 

13.01.2022 7347 

/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-

GROUPE SOCIETE GENERALE. 

Procurare 
bunuri necesare 

funcționării UIP 

2036 
/18.02.2019 

15.09.2019 7529 
/29.05.2019 

- - Modificare art. 14, pct. 14.1 din 
contract cu privire la garanția de 

bună execuție. 

 

IV.2 Informaţii privind modificările contractelor, altele decât acte adiţionale - Nu e cazul 
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Contract  (lista 

contracte cf. fisei 

saptamanale) 

Ordin de Variaţie/Ordin 

administrativ  

Aprobat/Neaprobat 

de Inginer 

Justificări si obiectul 

modificarii pe scurt 

 Număr/Data Valoare   

Contract de servicii nr. 

11042/16.07.2018 
O.A.  din 

05.11.2018 

- - Începere prestare servicii 

O.A. nr. 

1/03.12.2018  

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Constantin Alexandrescu, pe poziția de 

Expert revendicări contractuale 

O.A. nr. 

2/03.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Octavian Dumitru, pe poziția de 

Diriginte de șantier-Construcții edilitare 

și de gospodărie comunală. 

O.A. nr. 

3/03.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer de 

cantități 

O.A. nr. 

4/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Robu Alexandru, pe poziția de Inginer 

rezident CL5 

O.A. nr. 

5/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Rodica Albei, pe poziția de Inginer 

rezident CL7 

O.A. nr. 

6/17.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer 

AQ/CQ 

O.A. nr. 

7/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert  Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

8/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Czira 

David-Liviu, pe pozitia de Inginer 

topograf. 

O.A. nr. 

9/06.02.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Bodea Soni 

Mihai, pe pozitia de Diriginte de șantier-

Construcții edilitare și de gosdpodărie 

comunală. 

O.A. nr. 

10/05.03.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Cozac 

Niculina, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

11/10.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Pătruțiu 

Mihail-Iuliu, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL7). 

O.A. nr. 

12/11.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 

O.A. nr. 

12.1/01.08.2019 

- - Realocarea unui număr de 30 de zile din 

cadrul liniei bugetare Experți secundari 

(exclusiv diriginții de șantier și expert 

revendicaări contractuale), aferente 
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Etapei I, de la Expert secundar – Inginer 

Cantități la Expert secundar – Inginer 

AQ/CQ. 

O.A. nr. 

13/19.09.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Hedes 

Marius Gheorghe, pe pozitia de 

Diriginte de santier-

Drumuri,poduri,tunele,piste de 

aviatie,transport pe cablu. 

 O.A. nr. 

14/31.10.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lonca 

Cornel-Cristian, pe pozitia de Diriginte 

de santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 

O.A. nr. 

15/06.11.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lucaci 

Elena-Tania, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Drumuri, poduri, tunele, piste de 

aviație, transport pe cablu. 

O.A. nr.  

16/05.05.2020 

- - Aprobare mobilizare expert secundar  

Luminita Giorgiana Mititelu, pe pozitia 

de Inginer Proces Tratare. 

O.A. nr 

17/05.05.2020 

- - Aprobare mobilizare expert secundar  

Daniel Lacatusu, pe pozitia de Inginer 

Automatizari si SCADA. 

O.A. nr. 

18/19.05.2020 

- - Aprobare mobilizare expert secundar  

Emilian Traista pe pozitia de Expert 

Revendicari Contractuale. 

Contract de lucrări nr. 

17528/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. 1 din 

05.08.2019 

-24,237.03 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 2 din 

04.10.2019 

-9.075.61 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.09.2019 până 

la 17.10.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

O.V. 3 din 

18.12.2019 

-31,238.07 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 
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lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.10.2019 până 

la 17.12.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

 O.V. 4 din 

02.04.2020 

54,350.71 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.12.2019 până 

la 14.04.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

O.V. 5 din 

14.05.2020 

-87.407,14 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate până la data 

prezentului ordin, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

Contract de lucrări nr. 

17529/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. 1 din 

05.08.2019 

-103,238.66 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 2 din 

04.10.2019 

-117,624.91 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.08.2019 până 

la 30.09.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 3 din -55,318.65 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 
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12.11.2019 urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.09.2019 până 

la 04.11.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

 O.V. 4 din 

07.02.2020 

-144.535,81 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 05.11.2019 până 

la 27.01.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

 O.V. 5 din 

28.02.2020 

30,761.47 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.01.2020 până 

la 17.03.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 6 din 

31.03.2020 

-98,329.71 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.03.2020 până 

la 15.04.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 7 din 

19.05.2020 

-42,066.56 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate pana la aceasta 

data, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

Contract de furnizare nr. 

2036/18.02.2019 

O.A.  din 

14.03.2019 

- - Începere furnizare produse. 
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Contract de lucrări nr. 

5985/06.05.2019 

O.A. din 

12.06.2019 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. din 

19.07.2019 

-54.44 lei  Aprobat de Inginer. Modificarea nr. 1 a devenit necesară ca 

urmare a necesității reglării diferențelor 

valorice rezultate în urma aplicării 

rotunjirii prețurilor unitare la două 

zecimale din Oferta financiară a 

Antreprenorului. Aceste diferențe 

valorice sunt de 54.44 lei (fara TVA), 

care diminuează valoarea contractului la 

suma estimată de 105,685,855.21 lei 

(fără TVA) față de valoarea de contract 

acceptată de 105,685,909.65 lei(fără 

TVA). 

O.V. din 

20.01.2020 

-139.348,95 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.12.2019 până 

la 24.04.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. din 

24.04.2020 

-218.875,45 lei Aprobat de Inginer  

Contract de lucrări nr. 

19131/03.12.2019 

O.A. din 

12.12.2019 

- - Începere execuție lucrări. 

Contract de furnizare nr. 

6621/26.05.2020 

O.A. din 

10.06.2020. 

- - Începere furnizare produse. 

 

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari  

Contract lucrari 

(lista contracte cf. 

fisei saptamanale) 

Avize, 

acorduri, 

autorizatie de 

construire* 

Proces verbal de 

receptie la 

finalizarea 

lucrarilor  

 

Proces 

verbal de 

receptie 

final  

Observaţii (se vor mentiona 

problemele existente in 

derularea contractului)  

La data de 20.02.2019 s-a obtinut Certificatul de urbanism 

avand nr. 144 si înregistrat la CAA sub nr. 
2357/25.02.2019 obținut în scopul D.T.A.C.  PROIECT 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 

REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 
2014-2020, cu valabilitate de 24 de luni. 

  

 

CL5  

Autorizatie de 

construire nr. 

601/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20103/14.12.2018) 

  

 

CL6 
Autorizatie de 

construire nr. 
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602/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20104/14.12.2018) 

CL7 

Autorizatie de 

construire nr. 

610/18.12.2018 (nr. 

CAA 

20376/19.12.2018) 

  

 

CL8 

Autorizatie de 

construire nr. 

467/01.10.2019 (nr. 

CAA 

15694/11.10.2019) 

  

 

CL9 

Autorizatie de 

construire nr. 

511/22.10.2019 (nr. 

CAA 

16658/25.10.2019) 

  

 

CL10 

Autorizatie de 

construire nr. 

552/22.11.2019 (nr. 

CAA 

19299/05.12.2019) 

  

 

CL11 

Autorizatie de 

construire nr. 

472/01.10.2019 (nr. 

CAA 

15468/09.10.2019) 

  

 

CL12 

Autorizatie de 

construire nr. 

474/02.10.2019 (nr. 

CAA 

15695/11.10.2019) 

  

 

*se vor mentiona atat cele obtinute si valabile, cat si cele necesare a fi obtinute pentru executia 

contractului  

Pentru contractele de lucrări CL1-CL4, a se vedea anexele la raportul de progres aferent lunii noiembrie 

2019, care cuprind stadiul obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor necesare pentru implementarea 

proiectului. 

Pentru contractele de lucrări CL5-CL12 nu se impune prezentarea situației privind stadiul 

avizelor/acordurilor întrucât au fost obținute autorizaț iile de construire.  

 

IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  

Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt Stadiul soluționării revendicării 

662/21.01.2019 aferenta CL5 
Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

În analiză la Inginer. 



14 
 

114/28.12.2018. 

772/22.01.2019 aferenta CL7 

Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

8056/07.06.2019 aferenta CL6 

Clauza 69a.1 alin.(3), actualizare 

pretului prin efectul modificarilor 

legislative intervenite conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

1679/07.02.2020 aferenta CL1 

Sub-clauza 69a in legatura cu  Sub-

clauza 48.8, subpunctul 1- 

actualizare pretului prin efectul 

modificarilor legislative intervenite 

conform OUG 114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

4039/23.03.2020 aferenta CL1 

Clauza 69.a in legatura cu clauza 

66.2-Forta majora si denuntare 

unilaterala 

În analiză la Inginer. 

 

Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

Nu este cazul.   

 

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte 

in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente) - Nu e cazul 

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate în perioada de raportare 

curentă: 

Eligibil/ 

neeligibil 

Nr. 

Bucăţi 

Serie / Nr. inventar  

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

 

IV.6. Contribuția beneficiarului  

 

Contract de imprumut 

  

Sursa Valoare platită fără TVA Rest 

Cumulat 

la zi 

Nu este cazul. 
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IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 

contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 

propuse/implementate de Beneficiar*  

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

- mobilizarea slaba a Antreprenorilor care conduce la ritmul lent de executie a lucrarilor; 

- documentațiile de atribuire se află în revizuire, având în vedere faptul că  s-a renunțat la unele 

investiții în urma aprobării Aplicației de Finanțare de către Comisia Europeană .  

 

V. Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare (faza II, dupa caz) 

 

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***  

Nr. cererii 
de 

rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 
cererea de rambursare 

(funding gap – 
EU+BS+BL)  

(LEI) 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 
cererea de rambursare 

(EU+BS) 
(LEI) 

Luna depunerii 
cererii de 
rambursare la 
AM** 

1 226.898,51 222.360,54 martie 2018 

2 199.244,00 195.259,12 mai 2018 

3 162.474,98 159.225,48 iunie 2018 

4 81.940,11 80.301,31 august 2018 

CP1 22.000.000,00 22.000.000,00 septembrie 2018 

5 164.311,99 161.025,75 septembrie 2018 

6 169.748,48 166.353,51 noiembrie 2018 

7 1.567.262,88 1.535.917,62 februarie 2019 

8 252.191,00 247.147,18 aprilie 2019 

9 12.010.885,73 11.770.668,02 iunie 2019 

10 427.027,16 418.486,62 august 2019 

11 1.732.435,73 1.697.787,02 septembrie 2019 

12 4.043.512,31 3.962.642,06 octombrie 2019 

13 1.210.130,36 1.185.927,75 decembrie 2019 

14 5.439.898,36 5.331.100,39 ianuarie 2020 

15 1.947.447,37 1.908.498,42 martie 2020 

16 7.795.925,63 7.640.007,12 aprilie 2020 

17 2.409.217,36 2.361.033,01 mai 2020 

18 5.170.587,28 5.067.175,53 iunie 2020 

19 8.890.222,71 8.712.418,25 iulie 2020 

20 9.891.407,43 9.693.579,29 august 2020 

21 11.141.026,48 10.918.205,95 septembrie 2020 

22 8.325.956,63 8.159.437,50 octombrie 2020 

23 14.329.112,69 14.042.530,43 noiembrie 2020 
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24 12.336.607,94 12.089.875,78 decembrie 2020 

25 492.251.463,18 482.406.433,92 ianuarie 2021 

Total buget* 602.176.936,29 590.133.397,57 52.107.708,64 

CP1) – Cerere de prefinantare nr.1 
* pentru a nu fi denaturat bugetul estimat al proiectului valoarea cererii de prefinantare nr.1 nu s-a adunat la 
totalul cheltuielilor eligibile estimate in grafic. 

Prin adresa 1807/06.02.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #1. Fata de graficul de rambursare 

initial, transmis in data de 12.12.2017 (prin Adresa CAA nr.19049) au fost necesare modificari, in urma refacerii 
planului de achizitii. 

 

Prin Adresa 7740 din 22.05.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #2. Fata de graficul de 
rambursare revizuit #1  prin Adresa 1867 din  06.02.2018, au fost necesare modificari, in urma refacerii planului de 

achizitii.  
 
Prin adresa 12195/06.08.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #3. Fata de graficul de rambursare 

revizuit #2 au fost aduse modificari in urma actualizarii planurilor de achizitii si de implementare. 
 
 Prin adresa 14071/05.09.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #4. Fata de graficul de rambursare 

revizuit #3 prezentul grafic cuprinde cererea de prefinantare nr.1 
 

 Prin adresa 18902/26.11.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #5. Fata de graficul de rambursare 
revizuit #4 au intervenit urmatoarele modificari: 
 

- desi au fost semnate contractele CS2, CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans , 
prevazute in estimarea anterioara in luna noiembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 
grafic de rambursare in luna decembrie 2018; 

 
- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 

2018, intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri, estimam semnarea contractului de lucrari la inceputul anului 
2019, motiv pentru care factura de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna martie 2019. 

 

 In luna decembrie 2018 nu s-a reusit depunerea cererii de rambursare conform graficului revizuit #5, drept 
pentru care urmeaza transmiterea unei notificari de modificare a graficului de rambursare care sa cuprinda in 2019 ceea 
ce nu a fost rambursat in luna decembrie 2018. Dintre estimarile lunii decembrie cuprinse in grafic revizuit #5, dupa 

incasarea prefinantarii din data de 18.12.2018 s-a reusit plata facturii de avans CS2, celelalte 2 facturi de avans (CL5 si 
CL7) nefiind inca emise de antreprenor (acesta fiind in proces de obtinere a instrumentului de garantare a avansului)  

  
 Prin adresa nr.1652/11.02.2019  s-a transmis graficul de rambursare #6. Fata de graficul revizuit #5 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- factura de avans aferenta contractului CS2 a fost prevazuta in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, iar 
in prezentul grafic in luna februarie 2019; 

- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 
grafic de rambursare in luna aprilie 2019; 

- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 
2018. Intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri din cauza contestatiilor depuse, motiv pentru care factura 
de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna iulie 2019. 

 
Prin adresa nr. 5391/17.04.2019 s-a transmis graficul de rambursare #7. Fata de graficul revizuit #6 au 

intervenit urmatoarele modificari: 

- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 
prevazute in estimarea anterioara in luna aprilie 2019, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 

grafic de rambursare in luna iunie 2019; 
- a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu noile estimari in ceea ce priveste atribuirea contractelor (se 

va relansa procedura de atribuire pentru CL3 si au fost  reprogramate lansarile celorlalte proceduri de atribuire, 

motivate de aplicatia de finantare care se afla in evaluare la Comisia Europeana, pentru care se asteapta revizia 
finala). 
 

In luna august se va inainta catre DRI/AM o Notificare de modificare grafic de rambursare prin care se vor 
actualiza valoarea totala a proiectului conform AA nr.2/15.07.2019 la contractul de finantare nr.156/18.12.2017, 
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precum si estimarile de rambursare raportate la situatiile de lucrari existente.   
 

 Prin adresa nr. 12868/28.08.2019 s-a transmis graficul de rambursare #8. Fata de graficul revizuit #7 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

-  pana la data prezentei nu au fost emise facturile aferente CIP 1 pentru CL5 si CL7 , prevazute in estimarea 
anterioara in luna iulie 2019, motiv pentru care graficul de rambursare a fost afectat; 

-  a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu Actul aditional nr.2/15.07.2019 la Contractul de finantare 

156/18.12.2017, ca urmare a aprobarii,de catre Comisia Europeana a aplicatiei de finantare revizuita in luna aprilie 
2019. 

Prin adresa nr. 19351/06.12.2019 s-a transmis graficul de rambursare #9. Fata de graficul revizuit #8 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- CIP-ul 3 pentru CL6 in prezentul grafic este prevazut in luna decembrie 2019, fata de estimarea anterioara care 

presupunea acest CIP in luna noiembrie 2019 si nu a fost concretizat in timp util. 
 

 Prin adresa nr. 1151/29,01,2020 s-a transmis graficul de rambursare #10. Fata de graficul de rambursare #9 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- fata de estimarea anterioara care presupunea ca avansul aferent CL1 sa se solicite la rambursare in luna 

februarie 2020, prin concretizarea mai rapida a acestuia, prezentul grafic include suma aferenta avansului in luna 

ianuarie 2020; 
- in cadrul CL5, neconcretizarea CIP-ului 4, a impus amanarea solicitarii la rambursare a valorii aferente 

acestuia, din luna ianuarie 2020 in luna martie 2020. 

 
Prin adresa nr.3511/10.03.2020 s-a transmis graficul de rambursare #11. Fata de graficul de rambursare #10 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- fata de estimarea anterioara care presupunea ca avansul pentru CL6 (conform contract este vorba de transa 

aferenta anului 2020) sa se solicite la rambursare in luna martie 2020, neconcretizarea acestuia a impus amanarea 

solicitarii la rambursare in luna aprilie 2020. 
 

 

 
*) Totalul de pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a Contractului de finanțare 

(UE+BS) 

**) Luna ”n” de la semnarea contractului de finanțare 

***) Dacă există modificări față de Graficul inclus în Contractul de finanțare se va menționa acest 

lucru, se transmite şi notificare in acest sens. 

 

V.2 Situația cererilor de plată depuse – NU ESTE CAZUL   

    

 

Nr. 

cerere 

plata 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de plata 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Valoare autorizată 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Data depunerii 

cererii de plata  

Data efectuării 

plații de către 

AM POIM 

     

TOTAL     

 

V.3 Situaţie Cereri de rambursare depuse* 

Nr. Valoarea eligibilă a Valoare Data Valoarea rambursată şi 
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cerere de 

rambursa

re 

cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

rambursare 

(UE+BS+BL) (LEI) 

autorizată 

(UE+BS+BL) 

(LEI) 

depunerii 

cererii de 

rambursare  

data rambursării  AM POIM 

1 227,098.51 226,898.51 19.03.2018 

revizuita in 

29.03.2018 

192,863.73 /19.04.2018 

  29,496.81 /24.04.2018 

2 199,244.00 199,244.00 08.05.2018 

revizuita in 

22.05.2018 

195,259.12/30.05.2018 

 

3 162,474.98 162,474.98 29.06.2018 

 

159,225.48 / 18.07.2018 

4 81,940.11 81,940.11 13.08.2018 80,301.31 / 29.08.2018 

5 164,311.99 164,311.99 27.09.2018 161,025.75 / 18.10.2018 

6 169,748.48 169,748.48 28.11.2018 166,353.51 / 10.12.2018 

7 1,567,262.88 1,567,262.88 22.02.2019 1,222,465.04 / 20.03.2019 

8 252,191.00 252,191.00 23.04.2019 196,708.98 / 17.05.2019 

9 12,010,885.73 12,010,885.73 27.06.2019 9,368,490.87 / 22.07.2019 

10 427,027.16 

 

427,027.16 

 

30.08.2019 333.081,19 /  23.09.2019 

11 1.732.435,73 

 

1.732.435,73 

 

30.09.2019 1.351.299,87 / 18.10.2019 

 

12 4.043.512,31 
 

4.043.512,31 
 

31.10.2019 3.153.939,60/20.11.2019 
 

13 1.210.130,36 1.210.130,36 12.12.2019 943.901,67/13.01.2020 

14 5.439.898,36 5.439.898,36 

 

30.01.2020 4.243.120,72//12.02.2020 

 

15 1.947.447,37 1.947.447,37 12.03.2020 1.519.008,95/02.04.2020 

16 7.581.126,13 7.581.126,13 10.04.2020 5.913.278,38/13.05.2020 

17 2.473.167,04 2.473.167,04 27.05.2020 1.929.070,29/15.06.2020 

18 2.555.301,71  29.06.2020  

 

TOTAL 

 

42.245.203,85 

 

39.689.702,14 

 

 

 

31.158.891,28 

 

*) Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al 

Beneficiarului 

 

V.4 Situația cererilor de prefinantare depuse  

Nr. cerere 

prefinantare 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

prefinantare (LEI) 

Valoare 

autorizată 

Valoare 

plătită de 

către AM 

Data 

depunerii 

cererii de 

prefinantare 

Data 

efectuării 

plații de 

către AM 

POIM 

1 22,000,000 22,000,000 22,000,000  05.09.2018 18.12.2018 

TOTAL 22,000,000 22,000,000 22,000,000   
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VI. Stadiul 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 de 

servicii 
20643/09.10.2014 

-CS4 

012500/GBE/ 

14.10.2014 

Compania de Asigurari-

Reasigurari Exim 
Romania S.A (CARE- 

Romania) 

348.352,6 lei 14.10.2020 - 

2. Contract de 
servicii 

11042/16.07.2018 

-CS2 

SGBE 
6554/23.10.2018 

Societatea Asigurarea 
Românească -ASIROM 
VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A. 

1.308.125,00 
lei 

31.12.2023  

3. Contract de 
lucrări 

17529/31.10.2018 

-CL5 

seria AV nr. 1084 din 
07.11.2018 

ABC Asigurări 
Reasigurări S.A. 

4.538.649,67 
lei 

31.01.2025 - 

4. Contract de 
lucrări 

17528/31.10.2018 

-CL7 

seria AV nr. 1085 din 
07.11.2018 

ABC Asigurări 
Reasigurări S.A. 

6.766.558,83 
lei 

31.01.2025 - 

5 Contract de 
furnizare 

2036/18.02.2019 
-Bunuri 

OP nr. 10/25.02.2019 
OP nr.22/05.07.2019 

OP nr 24/05.07.2019 
OP nr 30/13.08.2019 

Compania de Apa Aries 
* 

 

4.282.41 lei 
 

 

15.09.2019 - 

6 Contract de 

lucrări 
5985/06.05.2019 

-CL6 

 

Seria M nr. 
000046021/13.05.2019 

 

CITY INSURANCE 
S.A. 

10.568.590,97 

RON 

26.05.2025  

7 Contract de 
lucrări 

19131/03.12.2019 

-CL1 

 
Seria AV nr. 

001145/04.12.2019 

 
ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

8.409.890,74 
Lei 

31.12.2025  

8 Contract de 
furnizare 

6621/26.05.2020 

-CA1_Lot3 

SGB nr. GI-20/2646 ING BANK N.V. 
AMSTERDAM-

Sucursala București 

52,709.00 Lei 15.12.2023  

Nota * garantia de buna executie aferenta contractului de furnizare 2036/18.02.2019-Bunuri s-a efectuat prin retineri 

succesive de 10%, conform clauzelor contractuale.  

 

VII. Implementarea și modificarea Contractului de finanțare 

 

VII.1 Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare: 

 

  DA         NU 

Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 

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

La data de 06.06.2018 s-a inaintat catre DRI Planul de actiune in urma recomandarii mentionate in Raportul 
de verificare la fata locului aferent proiectului (conform modelului transmis in raport) si s -au atasat adresele 

CAA transmise catre UAT-urile care nu au inclus in bugetul propriu cofinantarea: Turda, Campia Turzii, 

Ploscos, Tureni, Calarasi, Mihai Viteazu, Ciurila, Petrestii de Jos si Viisoara, precum si documentele primite 

de la UAT: Luna, Sandulesti si Aiton – dovada de includere in bugetul propriu. 
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În completare la adresa Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8580/06.06.2018, în data de 03.07.2018  a fost 

transmis Planul de acțiune solicitat_actualizat și răspunsul primit de la UAT Tritenii de Jos nr. 

8754/08.06.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%.  

In data de 09.08.2018 a fost transmis Planul de acțiune actualizat și răspunsul primit de la UAT Tureni nr. 
12401/08.08.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%. 

Conform planului de actiune,  

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos si Tureni 

 urmatoarele UAT-uri au platit partial/integral cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 
-Mihai Viteazu, Sandulesti (partial), Viisoara 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea 

partiala in buget), Petrestii de Jos (a confirmat prinderea in buget), Ploscos. 

In data de 10.10.2018 s-a transmis catre DRI Planul de actiune actualizat conform căruia: 
 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni si Turda 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea in buget), 
Ploscos (a confirmat prinderea in buget). 

La raportul aferent lunii octombrie 2018 s-a atasat Planul de actiune actualizat conform caruia: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila si Calarasi 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 
-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii (a confirmat prinderea in buget) 

 

Prin adresa 18762/21.11.2018 a fost transmis Planul de actiune din care reiese faptul ca recomandarea DRI 
Cluj-Napoca a fost implementata in procent de 100%. 

Conform planului de actiune,  

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila, Calarasi si Campia Turzii; 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos. 
Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune privind obtinerea documentelor din partea celor 13 

UAT-uri, documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 

cofinantarea aferenta estimarilor pe anul 2019 – Plan de actiune luna februarie 2019 

Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 privind obtinerea din partea celor 13 

UAT-uri a documentelor cu privire la cuprinderea cofinantarii 2019 in bugetul de venituri si cheltuieli.   
Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 revizuit in data de 24.04.2019, 

conform observațiilor speificate în adresa DRI Cluj-Napoca nr. 30021/22.04.2019 înregistrată la CAA sub 

nr. 5635/22.04.2019. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna mai actualizat cu documente suport. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna august actualizat cu documente suport. Conform planului 
de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Turda (partial), Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 
 Urmatoarele UAT-uri urmeaza sa faca rectificare bugetara pentru prinderea in buget a 

cofinantarii: 

-Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna octombrie 2019 actualizat cu documente. Conform 

planului de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 
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-Turda, Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 

 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 
- Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

 

Fata de raportul de progres aferent lunii octombrie, situatia UAT-urilor in ceea ce priveste includerea in 

buget a cofinantarii, precum si plata acesteia, este urmatoarea: 

 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 
-Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; 

 urmatoarele UAT-uri au inclusa in buget cofinantarea solicitata, insa nu au efectuat plata cofinantarii 

la nivelul anului 2019: 

-Turda; Tritenii de Jos; Tureni; 

 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 
- Campia Turzii, Ciurila, Ploscos 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune – luna decembrie 2019 actualizat cu documente. 

Conform planului de actiune: 

 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 

- Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; 

Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos. 
 urmatoarele UAT-uri nu au efectuat plata cofinantarii: 

     - Ciurila 

 Planul de actiune aferent  anului 2019 privind obtinerea documentelor din partea UAT-urilor, 

documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 

cofinantarea aferenta estimarilor anului 2019  , atasat la raportul de progres anterior,  a fost implementat in 
procent de 100% pentru urmatoarele UAT- uri : Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; 

Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos , exceptie facand UAT Ciurila 

care urmeaza  sa includa in bugetul initial din 2020 si cofinantarea aferenta anului 2019.   

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna ianuarie 2020 privind obtinerea 

documentelor  pentru cofinantarea aferenta estimarilor anului 2020. 
Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna iunie 2020 actualizat cu documentele 

care dovedesc includerea cofinantarilor in bugetele primariilor.  

 Urmatoarele UAT-uri au prezentat dovada includerii in buget a cofinantarii necesare pentru anul 

2020: 

-Aiton, Tureni, Sandulesti, Petrestii de Jos, Luna (a efectuat o plata partiala), Tritenii de Jos  

 Urmatoarele UAT-uri au necesarul cofinantarii pentru anul 2020 acoperit.  
-Calarasi, Mihai Viteazu, Viisoara 

 Urmatoarele UAT-uri nu au prezentat pana la acest moment dovada includerii in buget: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila, Ploscos 

 

 

VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării, daca este cazul 

 DA         NU 

 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 

crt. 

Tipul modificării 

(Act adițional 

/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

1 Act aditional 1/19.07.2018, înreg. la 

CAA sub 

nr.11277/19.07.2018 

Modificare Sectiunea III-Acordarea si recuperarea 

prefinantarii 

2 Act aditional 2/15.07.2019 inreg.   la 

CAA sub 

Modificare valoare contract si Anexa 2 la contract, 

intitulata Cererea de finantare, se modifica si 



22 
 

nr.10297/15.07.2019. inlocuieste cu Anexa. 

3 Act aditional 3/13.01.2020 inreg.   la 

CAA sub 

nr.904/22.01.2020. 

Anexa 2 la contract, intitulată Cererea de finanțare, 

se modifică la secțiunile Capacitate solicitant și 

Resurse umane implicate.  
VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori de realizare şi de rezultat 

VIII.1 Centralizator indicatori de realizare, conform Cererii de finanţare 



Denumire UM Valoare 

aprobată total 

proiect, din care: 

Realizat 

faza I
* 

Propus faza a 

II-a/proiect* 

Valoare cumulată 

raportată în luna 

precedentă  

(1) 

Valoare 

realizată în 

perioada de 

raportare 

(2) 

Total valoare 

cumulată la data 

raportării  

(1+2) 

Observaţii 

         

Distributia apei; Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna alimentare cu apa 

Persoane 16.564   0 0 0  

Epurarea apelor uzate: Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna tratare a apelor uzate 

p.e 17.157   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 
(noua) 

km 121,064   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 

(reabilitata) 

Km 74,382   0 0 0  

Aductiune (noua) km 131,202   0 0 0  

Aductiune (reabilitare) km 30,313   0 0 0  

Retea canalizare (noua) km 117,226   0 0 0  

Retea canalizare (reabilitata) km 48,059   0 0 0  

Colector km 13,686   0 0 0  

Rezervoare înmagazinare bucati 5   0 0 0  

Statii epurare ape uzate care 
deservesc aglomerari sub 10.000 
l.e. 

Bucati 2   0 0 0  

Statii tratare apa Bucati 4   0 0 0  

Sistem SCADA buc 1   0 0 0  

Statii de pompare apa (noi) Buc. 24   0 0 0  

Statii de pompare (reabilitate) Buc. 1   0 0 0  

Puturi (reabilitate) Buc. 13   0 0 0  

Sursa subterana (reabilitare) Buc. 2   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata 
(reabilitate) 

Bu.c 3   0 0 0  

Seau >10.000 -statie de 

compostare namol 

Buc. 1   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata (noi) Buc. 48   0 0 0  
*se completează doar în cazul proiectelor fazate, respectiv coloanele (1), (2), (1+2)  se completeaza cu valorile aferente fazei a II-a 



 

VIII.1.1. Indicatori de realizare 

Cu excepția indicatorilor care, la data raportării, sunt îndepliniți în proporție de 100%, pentru fiecare indicator se va completa separat 

următorul tabel*: 

Denumire indicator ID/Cod UM Valori aprobate/ 

revizuite 

(Valoarea țintă) 

(1)  

Valoare 

cumulată 

raportată în  

luna 

precedentă  

(2) 

Valoare realizată 

în perioada de 

raportare*** 

          (3) 

Total valoare  

cumulată 

(2+3) 

Distributia apei; Populatie suplimentara care beneficiaza de o 

mai buna alimentare cu apa 

CO18 Persoane 16.564 0 0 0 

Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza 

de o mai buna tratare a apelor uzate 

CO19 p.e 17.157 0 0 0 

Retea de distributie apa potabila (noua) 2S70 km 121,064 6,67 2,275 8,945 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 2S71 Km 74,382 2,920 5,020 7,945 

Aductiune (noua) 2S72 km 131,202 0 0 0 

Aductiune (reabilitare) 2S73 km 30,313 0 0 0 

Retea canalizare (noua) 2S74 km 117,226 5,570 7,30 12,872 

Retea canalizare (reabilitata) 2S75 km 48,059 0,650 4,684 5,334 

Colector 2S76 km 13,686 0 0 0 

Rezervoare înmagazinare 2S77 Bucati 5 0 0 0 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 

l.e. 

2S80 Bucati 2 0 0 0 

Statii tratare apa 2S78 Bucati 4 0 0 0 

Indicatori de realizare suplimentari  
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Sistem SCADA  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa (noi)  Buc. 24 0 0,90 0,90 

Statii de pompare (reabilitate)  Buc. 1 0 0 0 

Puturi (reabilitate)  Buc. 13 0 0 0 

Sursa subterana (reabilitare)  Buc. 2 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate)  Buc. 3 0 0 0 

Seau >10.000 -statie de compostare namol  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (noi)  Buc. 48 0 2 2 

Contracte economice prin care se realizează indicatorul  

Titlul contractului Atribuit/ 

neatribuit  

 

 

Nr/data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator se 

realizează prin contract) 

Pondere în total 

aprobat 

Progres în 

atingerea 

indicatorului 

% ** 

Dată estimată 

finalizare 

(conform 

ultimului act 

adiţional) 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

15.773,98 m 21.21 % 23,91 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

20.873,47 m 28.06 % 12,68% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

23.333,57 m 31.37 % 6,55% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 
TURENI 

Neatribuit   1.536,32 m 2.07 % 0 2025 
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LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   8.177,92 m 10.99 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   4.687,61 m 6.30 % 0 2025 

Retea de distributie apa potabila (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

10.467,22 m 8.65 % 39,95% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

2.953,70 m 2.44 % 16,36% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

5.492,71 m 4.54 % 77.95 % 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   44.924,44 m 37.11 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   3.948,00 m 3.26 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   6.972,59 m 5.76 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   3.738,32 m 3.09 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   42.567,35 m 35.16 % 0 2026 

Aductiune (noua) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

92.256,5 m 70.32 % 0 2025 
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ALIMENTARE CU APA TURDA 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   38.946,25 m 29.68 % 0 2026 

Aductiune (reabilitare) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13.432,64 m 44.31 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   16.881,18 m 55.69 % 0 2026 

Retea canalizare (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

20.932,50  m 17.86 % 32,35% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

11.616,32  m 9.91 % 23,76% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4.244,50 m 3.62 % 78.71 % 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   23.406,81  m 19.97 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   15.780,18  m 13.46 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
Neatribuit   3.876,82  m 3.31 % 0 2025 
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CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   24.897,88  m 21.24 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   12.471,85  m 10.64 % 0 2026 

Retea canalizare (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

11.186,34 m 23.28 % 19,90 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

24.921,22 m 51.85 % 0,09% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

11.951,57  m 24.87 % 24,22% 2025 

Colector 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   13.686,22 m 100 % 0 2026 

Rezervoare înmagazinare 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 20 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   4 buc. 80 % 0 2026 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 l.e. 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2026 
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APA ARIES S.A. 

Statii tratare apa 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

2 buc. 50 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 50 % 0 2026 

Sistem SCADA 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

 100 % 0 2025 

Statii de pompare apa (noi) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

10 buc. 41.67 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0,90% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528 

/31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   5 buc. 20.83 % 0 2025 
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LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

Statii de pompare (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 
DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 100 % 0 2025 

Puturi (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13 buc. 100 % 0 2025 

Sursa subterana (reabilitare) 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2026 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate) 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   3 buc. 100% 0 2025 

Seau >10.000 -statie de compostare namol 

CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN 

STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII 
Neatribuit   1 buc. 100% 0 2025 

Statii de pompare apa uzata (noi) 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   3 buc.  6.25 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

6 buc. 12.50 % 0 2025 
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CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

1 buc. 2.08 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4 buc. 8.33 % 50% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   6 buc. 12.50 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   3 buc. 6.25 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   6 buc. 12.50 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Neatribuit   13 buc. 27.08 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   6 buc.  12.50 % 0 2026 



 

 

VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiţii) 

Indicator de rezultat  descrierea contribuţiei estimate la atingerea 

indicatorilor de rezultat specifici Programului în 

conformitate cu Cererea de finanţare  
Denumire UM 

Nu este cazul.   

 Atenţie !!! Valoarea contribuţiei la indicatorul de rezultat specific programului se va masura 

la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect.Nu se va 

raporta lunar contribuţia la indicatorul de rezultat!!! 

 

VIII.3 Indicatori aferenți proiectelor fazate cuprinşi în Nota de fazare şi neincluşi Cererea 

de finanţare a fazei a II-a (se va completa numai dacă este cazul) 

Indicator de realizare 

Denumire ID/Cod UM Valoare 

Nu este cazul.    

Contracte economice prin care se realizează indicatorul 

Titlu 

contractului 

Nr/ data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator s-a 

realizat prin contract) 

Observaţii 

Nu este cazul.    

 

VIII.4 Justificarea diferențelor existente, în materie de indicatori, între restul de realizat 

aferent cererii de fazare şi valorile propuse în cererea de finanţare- faza a II-a, dacă este 

cazul: 

Nu este cazul. 

 

VIII.5  Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării.   

  DA         NU 

Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 

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

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri 

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care intră sub incidența ajutorului de 

stat/de minimis? 

 X  
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Raman valabile informațiile din Declarația 4c. (Anexa la 

Ghidul Solicitantului) privind conformitatea cu ajutorul 

de stat/de minimis, transmisă de Beneficiar în etapa de 

evaluare/aprobare a proiectului? 

  (Se completează în 

cazul proiectelor 

care intră sub 

incidența ajutorului 

de stat/de minimis) 

Este proiect generator de venituri?  X  

 

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri: 

 

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în 

calcul initial? 

  DA       NU 

 

Dacă DA:  Descriere venituri, inclusiv valoarea acestora  

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

 

 

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă:  

 

X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 

 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă sunt 

cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent 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) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      Nu 
Publicitatea proiectului se realizeaza in baza unui plan anual privind masurile de informare si 
publicitate aferente proiectului. Au fost intreprinse urmatoarele masuri de publicitate: 
- Comunicat de presa la semnarea contractului de finantare/inceputul proiectului. 
- Pe site-ul oficial al C.A.A a fost creata o sectiune distincta in care se regasesc informatii 
despre proiect, pagina respectand continutul obligatoriu prevazut in Manualul de Identitate 
Vizuala; 
- a fost expus in loc vizibil un afis A3 cu informatii despre proiect cu respectarea cerintelor 
minine prevazute pentru panoul de afisare temporara inclusiv despre contributia din partea 
Uniunii Europene; 
- la data de 18.07.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

0 
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S.A. a semnat primul contract din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  
2014-2020” respectiv Contractul de servicii nr. 11042/16.07.2018 încheiat cu Asocierea EPTISA 
ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) și EPTISA Servicios de Ingineria, S.L. (Asociat); 
- la data de 31.10.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a semnat primele contracte de lucrări din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  
2014-2020” , respectiv Contractul de lucrări nr. 17528/31.10.2018 încheiat cu Asocierea 
HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA și Contractul de lucrări nr. 
17529/31.10.2018 încheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL 
SA; 
- la data de 07.05.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă 
și sistem de canalizare menajeră în municipiul Turda, zona de sud”(CL6) din cadrul 
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea                   
Turda-Câmpia Turzii”, respectiv Contractul de lucrări nr. 5985/06.05.2019 încheiat cu 
Asocierea SC ACSA  SA (Lider de asociere)  – SC CRITERIA INC  SRL (Asociat 1) – OMS 
KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2); 
- la data de 03.12.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă 
și a conductelor de aducțiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda”(CL1) 
din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea 
Turda – Câmpia Turzii”, respectiv Contractul de lucrări nr. 19131/03.12.2019 încheiat cu 
Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA  S.A.  (Lider de asociere)  – NORD CONFOREST S.A. (Asociat 1) – 
APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DESIGN S.R.L. (Asociat 3); 
- la data de 25.06.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de furnizare “Lot 3-Furnizare dotări de laborator” din cadrul 
“Contractului de achiziție echipamente și utilaje tehnologice și dotări de laborator”, aferent 
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – 
Câmpia Turzii”respectiv contractul de furnizare nr. 6621/026.05.2020 încheiat SC NITECH SRL. 
c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi 

publicitate? Detaliaţi 

DA. A fost desemnat un ofiter de publicitate responsabil cu implementarea actiunilor care vor fi 

intreprinse. 

 

XI Principii orizontale (conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 

 

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  

 

XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 

tratament egaL 

DA 

 

XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

Respectarea principiului egalitatii de sanse si a tratamentului egal, va fi asigurata in cadrul Proiectului 

prin oferirea accesului egal al oricarei persoane din UAT-urile membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara la servicii conforme de alimentare cu apa, canalizare si tratare ape uzate, indiferent de 

gen, etnie, varsta. 

Principiul egalitatii de sanse este respectat si in ceea ce priveste selectarea echipei de proiect UIP-OR, 
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compusa atat din barbati cat si din femei. Managementul OR tine cont de aplicarea principiului egalitatii 

de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la angajare, conditiile de munca oferite, formarea 
profesionala si promovarea (Directiva 76/207 a CE) precum si aplicarea principiului egalitatii de 

remuneratie intre femei si barbati (Directiva 75/117 a CE). Egalitatea de sanse va continua sa fie 

respectata si privind alocarea activitatilor in cadrul echipei UIP, in vederea pregatirii si implementarii 

acestui Proiect, in mod special privind: asigurarea managementului de proiect (tehnic si financiar), 

pregatirea si desfasurarea procesului de achizitii publice, contractarea si managementul contractelor, 
activitatile privind contabilitatea proiectului, platile, raportarile, protectia mediului, publicitatea 

Proiectului. De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 

respectat de catre OR principiul tratamentului egal al Operatorilor Economici. 
XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

Protectia biodiversitatii 

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica prin integrarea cu problematici de mediu complexe 

(impact de mediu, biodiversitate, directiva cadru a apei, schimbari climatice, deficienta apei) in cadrul 
dezvoltarii durabile; Reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si din retelele de canalizare vor avea ca efect 

reducerea riscurilor de contaminare in principal a solului; in gestionarea resurselor de apa si a lucrarilor 

derulate pe parcursul implementarii proiectului, se va avea in vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi 

afectate si readucerea la starea initiala a zonelor afectate. Lucrarile prevazute prin proiect conduc de 

asemenea la protectia biodiversitatii prin reducerea numarului de avarii si interventii la sistemele de 
alimentare cu apa si de canalizare. 

Pentru proiect, APM Cluj a emis acordul de mediu nr 2/17.08.2017. Studiul EA si RIM au fost elaborate 

ca parte integranta a procedurii de mediu. Impactul cumulativ al componentelor proiectului cu alte 

componente ale proiectului si alte investitii a fost evaluat. Conditiile mentionate anterior au fost incluse in 

Studiul EA. Consultarile, inclusiv cu Custozii, au fost organizate sub procedura EIM.  

Utilizarea eficienta a resurselor 
Proiectul propune investitii fundamentate pe analize tehnico-economice, orientate catre utilizarea 

eficienta a resurselor de apa si energie prin: imbunatatirea calitatii apei potabile furnizate populatiei, 

continuitate in asigurarea serviciului si protectia resurselor naturale prin reducerea pierderilor din retea si 

utilizarea rationala a apei, cresterea sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei 

potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate la intrare in SEAU, 
reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor in si din retelele de canalizare, si reducerea riscurilor de 

contaminare a apelor si solului. Totodata, prin proiect se va urmari utilizarea de materiale „prietenoase cu 

mediul înconjurator”, care prezinta rezistente mari la substante chimice si la coroziune.  

Alegerea materialelor pentru lucrari se va face considerand resursele care se consuma pe intregul ciclu de 

viata al acestora si emisii cat mai reduse la fabricarea/punerea in opera/exploatarea produsului. Analiza 
Cost-Beneficiu a evaluat sustenabilitatea si viabilitatea proiectului in conditii de utilizare optima a 

resurselor, iar strategia de tarifare s-a stabilt in functie de suportabilitatea tarifului de catre populatie,  

recuperarea costurilor si a cheltuielilor cu serviciile si asigurarea sustenabilitatii si durabilitatii 

proiectului. 

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice  
Proiectul propus contribuie la indeplinirea obiectivelor POIM, obiectivele fixate de Directiva Cadru Apa 

2000/60/CE prevazute in cadrul PNMBH si contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC privind 

emisiile de GES si eficienta energetica. 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu astfel: 

• Eficienta resurselor 

Proiectul propune masuri pentru utilizarea eficienta a resurselor de apa prin: îmbunatatirea calitatii apei 
furnizate, si protectia resurselor naturale, cresterea sigurantei în alimentare si reducerea riscurilor de 

contaminare a apei potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate 

la intrare în SEAU si reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor în si din retelele de canalizare si reducerea 

riscurilor de contaminare a apelor si solului. 

• Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice 
În gestionarea resurselor de apa si a lucrarilor derulate pentru implementarea proiectului, se va avea în 

vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi afectate, prin readucerea la starea initiala a spatiului afectat.  

• Reducerea emisiilor de GES 

Masurile de reabilitare/eficientizare propuse contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera fata 

de situatia existenta prin utilizarea unor tehnologii cu consum redus de energie electrica 
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• Rezistenta la efectele schimbarilor climatice. 
XI.4 – Non-discriminare 

Investitiile prevazute in cadrul proiectului au fost planificate astfel incat sa asigure un acces 

nediscriminatoriu la serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru toate categoriile de populatie 
deservita. Astfel in zonele urbane si rurale se va ajunge spre un procent de 100% disponibilitate a 

serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. S-a avut in vedere ca si tarifele aplicate in urma 

implementarii investitiei sa fie suportabile pentru intreaga populatie deservita indiferent de nivelul 

veniturilor.De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 

respectat de catre OR principiul nediscriminarii al Operatorilor Economici.  
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

În cadrul investitiilor, au fost prevazute, acolo unde este cazul, spatii speciale de acces în vederea 
asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati. Dupa caz, facilitatile existente pentru persoanele 

cu dizabilitati vor fi îmbunatatite. 
XI.6 – Regulile de mediu 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor strategice care stabilesc politica de mediu, inclusiv 

schimbarile climatice. Proiectul raspunde obiectivelor stabilite prin POIM, pentru AP3 „Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiþii de management eficient al resurselor” si cerintelor acquis -ului 

comunitar in domeniul alimentarii cu apa, colectarii si epurarii apelor uzate. Proiectul integreaza masuri 

care asigura mentinerea/atingerea starii bune a corpurilor de apa si conformarea cu prevederile DCA si cu 
obiectivele/actiunile PMBH Mures (detalii in sectiunea F.5.3). 

Proiectul integreaza masuri care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC 2016-2030 si 

Strategia Europa 2020 (detalii in sectiunile F.8.1, F.8.2), privind emisiile GES, eficienta energetica si 

adaptarea la schimbarile climatice. 

Eficienta utilizarii resurselor prin: reabilitarea retelelor de apa; reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si 
din retelele de canalizare; colectarea apelor uzate; achizitia de echipamente eficiente energetic; 

implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de apa si canalizare.  

Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemelor: prin asigurarea epurarii, se obtine o calitate 

corespunzatoare a efluentilor statiilor de epurare realizate prin proiect, protejandu-se astfel habitatele si 

speciile.Reducerea emisiilor de GES si cresterea eficientei energetice: utilizarea 
tehnologiilor/echipamentelor eficiente energetic Rezistenta la efec tele schimbarilor climatice:Masurile de 

adaptare identificate in urma AVRSC sunt integrate in proiect, fapt care conduce la evitarea riscurile 

legate de schimbarile climatice : inundatii, modificarea temperaturilor medii, seceta, etc .  
În concluzie, raman valabile informațiile  prezentate în cererea de finanțate cu privire la conformitatea cu 

politicile orizontale ale Uniunii? 

  DA         NU 

Dacă NU:  se vor detalia modificările care au avut loc în perioada de implementare, motivul care a condus la 

această modificare și se va preciza dacă aceste modificări au condus la nerespectarea politicilor orizontale 

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

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 

Numele in clar: Bogdan Ionuț Bobic 
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Anexa nr. 2  la Instrucțiunile AM POIM  

nr. 27/26.02.2020, respectiv nr. 28/19.03.2020 

 

Raportul de progres al beneficiarului 

 

 

 

I. Prezentare generală 

Axa prioritară 

Obiectiv Specific 

3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de 

management eficient al resurselor 

3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor urbane, 

precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila 

a populatiei 

Titlu proiect  Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada              

2014-2020 

Cod CCI 2017RO16CFMP028 

Beneficiar  COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Cod SMIS  2014 + 118679 

Contract de Finanţare nr…/…..*) 156/18.12.2017 

Valoare la data semnării  (lei) 832.220.306,34 lei 

Valoare conf. Act ad. 2/15.07.2019 717.492.242,25 lei 

Perioada de raportare Iulie-Septembrie 2020 

Data de începere a perioadei de 

implementare  

14.10.2014 

Data de finalizare a perioadei de 

implementare  

31.12.2020 

* proiect fazat, după caz 

II. Detalii despre beneficiar 

Beneficiar COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Adresa / sediu (strada, număr, cod 

poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

Strada Axente Sever nr.2, cod postal 401078,                       

Municipiul Turda, judetul Cluj 

Tel. /    Fax /          E-mail 0264 311 771 /  0264 311 772 / office@caaries.ro 

Manager Proiect   Mihaiela Maria Sârb 

Reprezentant legal (nume)  (altul 

decât Managerul Proiectului, daca 
Bogdan Ionuț Bobic, Director General 

mailto:office@caaries.ro
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este cazul)    

Personal UIP alocat efectiv 

proiectului – număr total si număr 

personal/compartimente UIP  

Componenta UIP contine 19 pozitii ocupate de 16 persoane (o 

persoana detinand 3 pozitii), astfel: 1 sef UIP POIM, 1 consilier 

juridic, 1 contabil, 2 ofiteri financiari, 1 secretar/ ofiter comunicare/ 

ofiter nereguli-calitate, 10 coordonatori contracte, 1 expert achizitii 

publice. 

Deplasări la locația/locațiile 

proiectului in perioada de referința - 

Data si locația   

- 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 

soluționare a problemelor – Data, 

locatia  si tema  

Data: 12.03.2018 ora 10.00 

Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Monitorizarea progresului proiectului 
 

Data: 23.05.2018 ora 9.00 

Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Verificare la fata locului CR1 si CR2 

 
Data: 11.06.2018  

Locatia: sediul AM POIM 

Tema vizitei: Verificarea capacitatii institutionale a beneficiarului 

 

Data: 04.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 
Tema vizitei: Verificare la fata locului CR3/29.06.2018  si                  

CR4/13.08.2018 

 

Data: 12.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 
Tema vizitei: Verificare evidență contabilă Beneficiar 

 

Data: 15.11.2018 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.5 
 

Data: 15.01.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.6 

 
Data: 05.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare DCR nr. 7/22.02.2019 si 8/23.04.2019 

 

 

Data: 10.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.09.2018-31.05.2019) 

 

Data: 06.09.2019 
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Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Identificare stadiu proiect si eventuale probleme 

apărute în implementare. 

 

Data: 15.10.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificarea cheltuielilor solicitate la rambursare prin 

CR 9, CR10 și CR11. 

 

Data: 04.12.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.06.2019-31.11.2019) 

 

Data: 10.02.2020 (DRI Cluj-Napoca) 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare a cheltuielilor solicitate la 

rambursare prin CR 12, CR 13 și CR 14, monitorizarea progresului 

proiectului, respectiv verificarea indicatorilor de realizare raportați 

în trimestrul IV (octombrie-decembrie 2019) din cadrul contractelor 

de lucrări CL5 și CL7. 

 

Perioada: 27.02-29.05.2020 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A./Email 

Tema vizitei: Misiune de audit de operațiuni în scopul verificării 

cheltuielilor declarate CE în perioada 01.07-31.12.2019 la                     

AM POIM și ACP. 

 

Data: 24.06.2020 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Ședință de lucru având ca obiect contractele aflate în 

execuție din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia 

Turzii, în perioada 2014-2020. 

La această întâlnire au participat următorii: Secretar de stat în 

Ministerul Fondurilor Europene-Carmen Moraru,                             

Consilier ministru-Cătălin Aflat, Director Direcția Monitorizare 

Proiecte din cadrul AM POIM-Andrei Chivu, Coordonator CMVT-

Viorel Beșe din cadrul DRI Cluj-Napoca, reprezentanți ai 

Antreprenorului, Lider echipă Consultant Eptisa România -                   

Cristian Mitu, Director General CAA-Ionuț-Bogdan Bobic, Șef UIP 

POIM-Mihaiela Maria Sârb. 

 

Data: 06.07.2020 (DRI Cluj-Napoca, prin consilier CMVT -                  

Ionel Câmpean) 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare a cheltuielilor solicitate la 

rambursare prin CR 15, CR 16, CR 17 și CR 18, monitorizarea 

progresului proiectului, respectiv verificarea indicatorilor de 
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realizare raportați în trimestrul I (ianuarie-martie 2020) din cadrul 

contractelor de lucrări CL5,CL6 și CL7. 

 

Perioada: 27-30.07.2020 (AM POIM București, prin consilier 

superior Direcția Monitorizare Proiecte-domnul Lupea Marius) 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Vizită de monitorizare a proiectului cod SMIS 

2014+118679, cu scopul de a identifica atât stadiul implementării 

proiectului cât și eventualele probleme apărute în implementare. 

III. Stadiul general al implementării proiectului 

III.1 Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv 

contracte neeligibile)**    
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Mentionam ca la Contractele de lucrari CL5 si CL7 si Contractul de servicii CS2 ,exista diferente valorice 

deoarece  documentatiile  de atribuire aferente au fost incarcate pe SEAP inainte de data semnarii 
Contractului de finantare, la cursul InforEuro iulie 2015, respectiv 1 EURO=4,4888 lei. Cursul din Cererea 

de Finantare fiind de  1 EURO=4,6314 lei. 

 

** Conform Cererii de finanţare, anexa a contractului de finanţare 

*** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  

Avand in vedere  modificarile legislative aparute din 2014,  respectiv data de 09.10.2014, data semnarii 

contractului   de Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Campia 
Turzii, în perioada 2014-2020 ( legea achizitilor publice modificata, Ordin 6906, noile  modele de contracte de 

lucrari ) documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari au trebuit /trebuie revizuite  astfel incat sa  

respecte legislatia in vigoare, care implicit conduc la refacerea graficului de implementare.  

In cazul contractului CS2-ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 

PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ , avand in 
vedere numarul mare de ofertanti , foarte multa documentatie de evaluat, contestatii.  

In cazul contractului CL 5, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 

ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari.  

In cazul contractului CL 7, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 

ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari. 

In cazul contractului de furnizare “Procurare bunuri necesare functionării UIP, la data de 05.11.2018, conform 
deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 753, a fost anulată procedura simplificată. Procedura a fost 

republicată în SICAP la data de 06.12.2018. 

In cazul contractului CL 6, la data de 04.02.2019 au fost depuse contestații de către ofertanții LUDWIG 

PFEIFFER și EUSKADI. Decizia CNSC nr. 305/C5/152/160 din 04.03.2019 inregistrata la CAA sub nr. 

3183/12.03.2019 (Consiliul decide: respinge exceptia lipsei de interes invocata de entitatea contractanta cu 
privire la contestatoarea EUSKADI; respinge exceptia invocată de entitatea contractanta privind lipsa dovezii 

calității de reprezentant a semnatarului contestației formulată de LUDWIG PFEIFFER; respinge, ca nefondate 

contestațiile depuse de EUSKADI și LUDWIG PFEIFFER). La data de 18.03.2019 a fost depusă de către 

EUSKADI plângere împotriva deciziei CNSC. Conform Deciziei civile nr.509/2019 din 11.04.2019 emisă de 

Curtea de Apel Cluj se respinge plângerea declarată de petenta SC EUSKADI SRL, împotriva deciziei C.N.S.C 
nr.305/C5/152/160 din 04.03.2019, pe care o menține în întregime.  

Pentru contractul CL3, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 

(25.03.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. Procedura s-a republicat în SICAP la data de 05.05.2020. Conform 

notei justificative CAA nr. 13617/15.09.2020, s-a prelungit perioada de evaluare a ofertelor pana la data de 

27.11.2020  

In cazul contractului CL 2, conform deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8519/14.06.2019, a fost 
anulată procedura de licitatie deschisa, in conformitate cu prevederile art.225, alin.(1), lit.a) din Legea 99/2016 

privind achizitiile sectoriale si deoarece nu a fost depusa nicio oferta admisibila. Procedura s-a republicat în 

SICAP la data de 28.08.2020. Procedura se află în faza de depunere oferte. 

In cazul contractului CL 1, conform notei justificative CAA nr. 15800/14.10.2019, s-a prelungit perioada de 

evaluare a ofertelor pana la data de 24.01.2020. 
In cazul contractului CS1, conform notei justificative CAA nr. 20026/17.12.2019, s-a prelungit perioada de 

evaluare a ofertelor pana la data de 23.07.2020. 

Pentru contractul CL12, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 

(16.12.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. 

In cazul contractului CA1 (Lot2), conform notei justificative CAA nr. 7436/10.06.2020, s-a prelungit perioada 
de evaluare a ofertelor pana la data de 24.08.2020. Totodata, la data de 04.05.2020, a fost depusa contestatie de 

catre Vestra Industry. La data de 25.05.2020 s-a emis Decizia CNSC nr. 19678/815/C6 prin care s-a dispus 

admiterea contestatiei si continuarea procedurii in cauza prin reelavuarea ofertei depuse de Gradinariu Import 

Export. La data de 06.07.2020 au fost depuse două contestații de către Vestra Industry SRL, respectiv 

Gradinariu Import Export. Decizia CNSC nr.31366/1315/1349/C7/04.08.2020 înregistrată la CAA sub nr. 

11138/06.08.2020, prin care se respinge ca nefondată contestația depusă de Vestra Industry iar Grădinariu 
Import Export a renunțat la contestație. In conformitate cu Hotârârea Curții de Apel nr. 1074/16.09.2020-
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anulare Decizia CAA nr. 8320/23.06.2020 privind anularea procedurii, respectiv anulare în parte raport 

procedura-Lot2. 
Potrivit deciziilor Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 4775/13.04.2020, respectiv 8320/23.06.2020 au fost 

anulate procedurile de licitatie deschisa CA1_Lot1+Lot2, in conformitate cu prevederile art.225, alin.(1), lit.a) 

din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. 

Pentru contractul CL11, la data de 03.06.2020, a fost depusa contestatie de catre Euskadi iar conform notei 

justificative CAA nr. 7274/05.06.2020, s-a prelungit perioada de evaluare a ofertelor pana la data de 
12.08.2020. Decizia CNSC nr. 1098/C2/1066/01.07.2020 înregistrată la CAA sub nr. 9832/15.07.2020, prin 

care se respinge ca nefondată contestația. 

 

IV. Informatii detaliate privind contractele  

IV.1 Informaţii privind actele adiţionale 

Contract 

(lista 

contracte cf. 

fisei 

saptamanale) 

Nr si data 

contract 

Data 

initiala 

finalizare 

contract 

Act adiţional 
Justificări/obiectul 

modificarii 

   Număr/dată Zile 
extindere 
durata si 

data 
finalizare 

actualizata 

(daca este 
cazul) 

Valoare 
(daca 
este 

cazul) 

 

Asistenta 

Tehnica pentru 
pregatirea 
Aplicatiei de 

Finantare si a 
documentatiilor 
de atribuire 

pentru proiectul 
regional de 
dezvoltare a 

infrastructurii de 
apa si apa uzata 

din regiunea 
Turda-Campia 
Turzii, in 

perioada 2014-
2020 

 

 
 
 

20643/ 
09.10.2014 

 

 
 
 

 
07.10.2020 

1 

/16.01.2015 

- - 1.Inlocuire experti  

-expert secundar 
-expert secundar achizitii 
-expert principal lider adjunct de 

proiect 

2 
/12.06.2015 

- - 1.Lista expertilor cheie 
2.Defalcarea bugetului 
3.Graficul de desfasurare a 

activitatilor 
4.Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

5.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

6.Graficul cu momentele 
semnificative considerate pe 
parcursul derularii contractului de 

AT 

3 
/21.09.2015 

- - 1. Lista expertilor cheie 
2.Defalcarea bugetului 
3.Graficul de desfasurare a 

activitatilor 
4.Graficul de distributie a 

inputurilor pe activitati 

4 
/14.12.2015 

- - 1.Contractul de servicii cu textul 
actual”Platile vor fi efectuate in Lei 
in contul bancar notificat de 

Prestator,Achizitorului, conform 
tabelului. 
2.Conditiile generale din cadrul 

contractului 
3.Graficul de desfasurare a 
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activitatilor  
4.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

5.Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 

contractului de AT 
6. Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

5 

/10.06.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
2. Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 

contractului de AT 

6 
/12.08.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

2. Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

3. Lista expertilor cheie 

7 
/12.10.2016 

- - 1.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 
2.Graficul cu momentele 

semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

8 

/20.12.2016 

- - 1.Componenta Asociatie de 

Dezvoltare Intercomunitara Apa 
Vaii Ariesului 
2 Graficul de distributie a 

inputurilor pe activ 

9 
/31.01.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 
noncheie 

10 

/13.04.2017 

- - 1. Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
2. Graficul cu momentele 

semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

11 
/19.09.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 

noncheie 

12 
/28.12.2017 

- - Adaugare cont IBAN pentru plata 

   13/ 
15.07.2019 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activităților; 

2. Art. 23.4 lit. b) Condiții Generale 
ale contractului. 

   14/ 

21.10.2019 

- - Se anuleaza art. 2 al actului 

aditional nr. 13/15.07.2019, privind 

modificarea art. 23.4 lit. b) Condiții 

Generale ale contractului. 

CS2 - Asistenta 
Tehnica pentru 

Supervizarea 
Lucrarilor 

11042/ 
16.07.2018 

31.12.2023 1 
/16.07.2018 

- - Suspendare executare contract până 
la data la care obținerea fondurilor 

necesare din POIM este asigurată 
de Autoritatea Contractantă. 

2 

/02.11.2018 

- - În temeiul art. 18 – Modificarea 

Contractului de Servicii din 
Condițiile Generale ale 
Contractului. 

3 

/13.06.2019 

- - Inlocuire experti principali. 
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4 
/14.11.2019 

- - Inlocuire expert principal. 

5/ 
20.02.2020 

- - Inlocuire expert principal. 

6/ 

07.04.2020 

- - Inlocuire expert principal. 

7/ 
30.07.2020 

- - Inlocuire expert principal. 

   8/ 

30.09.2020 

- - Extinderea termenului pentru 

recuperarea avansului si majorarea 
cotei de deducere. 

CL5 17529 
/31.10.2018 

13.01.2022 7346 
/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-
GROUPE SOCIETE GENERALE. 

CL7 17528 

/31.10.2018 

13.01.2022 7347 

/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-

GROUPE SOCIETE GENERALE. 

Procurare 
bunuri necesare 
funcționării UIP 

2036 
/18.02.2019 

15.09.2019 7529 
/29.05.2019 

- - Modificare art. 14, pct. 14.1 din 
contract cu privire la garanția de 
bună execuție. 

Servicii de 

asistență tehnică 
pentru 

managementul 
proiectului 

10030/ 

21.07.2020 

31.12.2023 14110/ 

22.09.2020 

- - Înlocuire expert achiziții. 

 

IV.2 Informaţii privind modificările contractelor, altele decât acte adiţionale  

Contract  (lista 

contracte cf. fisei 

saptamanale) 

Ordin de Variaţie/Ordin 

administrativ  

Aprobat/Neaprobat 

de Inginer 

Justificări si obiectul 

modificarii pe scurt 

 Număr/Data Valoare   

Contract de servicii nr. 
11042/16.07.2018 

O.A.  din 

05.11.2018 

- - Începere prestare servicii 

O.A. nr. 

1/03.12.2018  

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Constantin Alexandrescu, pe poziția de 

Expert revendicări contractuale 

O.A. nr. 

2/03.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Octavian Dumitru, pe poziția de 

Diriginte de șantier-Construcții edilitare 

și de gospodărie comunală. 

O.A. nr. 

3/03.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer de 

cantități 

O.A. nr. 

4/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Robu Alexandru, pe poziția de Inginer 

rezident CL5 

O.A. nr. 

5/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Rodica Albei, pe poziția de Inginer 

rezident CL7 

O.A. nr. 

6/17.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer 

AQ/CQ 

O.A. nr. 

7/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert  Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 
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O.A. nr. 

8/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Czira 

David-Liviu, pe pozitia de Inginer 

topograf. 

O.A. nr. 

9/06.02.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Bodea Soni 

Mihai, pe pozitia de Diriginte de șantier-

Construcții edilitare și de gosdpodărie 

comunală. 

O.A. nr. 

10/05.03.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Cozac 

Niculina, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

11/10.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Pătruțiu 

Mihail-Iuliu, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL7). 

O.A. nr. 

12/11.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 

O.A. nr. 

12.1/01.08.2019 

- - Realocarea unui număr de 30 de zile din 

cadrul liniei bugetare Experți secundari 

(exclusiv diriginții de șantier și expert 

revendicaări contractuale), aferente 

Etapei I, de la Expert secundar – Inginer 

Cantități la Expert secundar – Inginer 

AQ/CQ. 

O.A. nr. 

13/19.09.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Hedes 

Marius Gheorghe, pe pozitia de 

Diriginte de santier-

Drumuri,poduri,tunele,piste de 

aviatie,transport pe cablu. 

 O.A. nr. 

14/31.10.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lonca 

Cornel-Cristian, pe pozitia de Diriginte 

de santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 

O.A. nr. 

15/06.11.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lucaci 

Elena-Tania, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Drumuri, poduri, tunele, piste de 

aviație, transport pe cablu. 

O.A. nr.  

16/05.05.2020 

- - Aprobare mobilizare expert secundar  

Luminita Giorgiana Mititelu, pe pozitia 

de Inginer Proces Tratare. 

O.A. nr 

17/05.05.2020 

- - Aprobare mobilizare expert secundar  

Daniel Lacatusu, pe pozitia de Inginer 

Automatizari si SCADA. 

O.A. nr. 

18/19.05.2020 

- - Aprobare mobilizare expert secundar  

Emilian Traista pe pozitia de Expert 

Revendicari Contractuale. 

O.A. nr. 

19/24.07.2020 

- - Începere prestare servicii – Etapa II. 

 O.A. nr. 

20/27.08.2020 

- - Aprobare mobilizare temporară expert  

Octavian Dumitru, pe pozitia de 

Diriginte de șantier –contract CL11. 
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O.A. nr. 

21/08.09.2020 

- - Înlocuire expert mobilizat conform 

Ordin administrativ nr. 10/05.03.2019 

cu noul expert secundar propus domnul 

Luca Adrian, pe pozitia de coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

22/08.09.2020 

- - Aprobare mobilizare expert Brândușa 

Mitu pe pozițiile Inginer de cantități și 

Expert AQ/CQ pentru Etapa 2. 

O.A. nr. 

23/16.09.2020 

- - Aprobare mobilizare expert Blaga 

Adrian Alexandru  pe pe pozitia de 

Diriginte de șantier –Constructii 

edilitare și de gospodărie comunală-

contract CL1. 

O.A. nr. 

24/16.09.2020 

- - Aprobare mobilizare expert Tabaran  

Alexandru  pe pe pozitia de Diriginte de 

șantier –Construcții civile , industriale și 

agricole,categoria de importanta C- 

contract CL1. 

Contract de lucrări nr. 

17528/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. 1 din 

05.08.2019 

-24,237.03 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 2 din 

04.10.2019 

-9.075.61 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.09.2019 până 

la 17.10.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

O.V. 3 din 

18.12.2019 

-31,238.07 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.10.2019 până 

la 17.12.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 
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 O.V. 4 din 

02.04.2020 

54,350.71 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.12.2019 până 

la 14.04.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

O.V. 5 din 

14.05.2020 

-87.407,14 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate până la data 

prezentului ordin, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

 O.V. 6 din 

17.07.2020 

-2,985.69 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate până la data 

prezentului ordin, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

Contract de lucrări nr. 

17529/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. 1 din 

05.08.2019 

-103,238.66 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 2 din 

04.10.2019 

-117,624.91 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.08.2019 până 
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la 30.09.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 3 din 

12.11.2019 

-55,318.65 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.09.2019 până 

la 04.11.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

 O.V. 4 din 

07.02.2020 

-144.535,81 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 05.11.2019 până 

la 27.01.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

 O.V. 5 din 

28.02.2020 

30,761.47 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.01.2020 până 

la 17.03.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 6 din 

31.03.2020 

-98,329.71 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.03.2020 până 

la 15.04.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 7 din 

19.05.2020 

-42,066.56 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate pana la aceasta 

data, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 
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nivelul contractului. 

 O.V. 

8/03.07.2020 

-245,938.25 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate pana la aceasta 

data, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

Contract de furnizare nr. 

2036/18.02.2019 

O.A.  din 

14.03.2019 

- - Începere furnizare produse. 

Contract de lucrări nr. 

5985/06.05.2019 

O.A. din 

12.06.2019 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. 1 din 

19.07.2019 

-54.44 lei  Aprobat de Inginer. Modificarea nr. 1 a devenit necesară ca 

urmare a necesității reglării diferențelor 

valorice rezultate în urma aplicării 

rotunjirii prețurilor unitare la două 

zecimale din Oferta financiară a 

Antreprenorului. Aceste diferențe 

valorice sunt de 54.44 lei (fara TVA), 

care diminuează valoarea contractului la 

suma estimată de 105,685,855.21 lei 

(fără TVA) față de valoarea de contract 

acceptată de 105,685,909.65 lei(fără 

TVA). 

O.V. 2 din 

20.01.2020 

-139.348,95 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.06.2019 până 

la 27.12.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 3 din 

24.04.2020 

-218.875,45 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.12.2019 până 

la 24.04.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

 O.V. 4 din 

28.05.2020 

18.582.55 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 
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cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

 O.V. 5 din 

23.07.2020 

-5,630,78 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

 O.V. 6 din 

19.08.2020 

69,506.10 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

Contract de lucrări nr. 

19131/03.12.2019 

O.A. din 

12.12.2019 

- - Începere execuție lucrări. 

Contract de furnizare nr. 

6621/26.05.2020 

O.A. din 

10.06.2020. 

- - Începere furnizare produse. 

Contract de servicii nr. 

10030/21.07.2020 

O.A. din 

03.08.2020 

- - Începere prestare servicii. 

O.A. din 

21.08.2020 

- - Mobilizare experți secundari și alți 

experți. 

Contract de lucrări nr. 

9741/14.07.2020 

O.A. din 

12.08.2020 

- - Începere execuție lucrări. 

 

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari  

Contract lucrari 

(lista contracte cf. 

fisei saptamanale) 

Avize, 

acorduri, 

autorizatie de 

construire* 

Proces verbal de 

receptie la 

finalizarea 

lucrarilor  

 

Proces 

verbal de 

receptie 

final  

Observaţii (se vor mentiona 

problemele existente in 

derularea contractului)  

La data de 20.02.2019 s-a obtinut Certificatul de urbanism 
avand nr. 144 si înregistrat la CAA sub nr. 

2357/25.02.2019 obținut în scopul D.T.A.C.  PROIECT 
REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 
REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 

2014-2020, cu valabilitate de 24 de luni. 

  

 

CL5  Autorizatie de    
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construire nr. 

601/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20103/14.12.2018) 

CL6 

Autorizatie de 

construire nr. 

602/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20104/14.12.2018) 

  

 

CL7 

Autorizatie de 

construire nr. 

610/18.12.2018 (nr. 

CAA 

20376/19.12.2018) 

  

 

CL8 

Autorizatie de 

construire nr. 

467/01.10.2019 (nr. 

CAA 

15694/11.10.2019) 

  

 

CL9 

Autorizatie de 

construire nr. 

511/22.10.2019 (nr. 

CAA 

16658/25.10.2019) 

  

 

CL10 

Autorizatie de 

construire nr. 

552/22.11.2019 (nr. 

CAA 

19299/05.12.2019) 

  

 

CL11 

Autorizatie de 

construire nr. 

472/01.10.2019 (nr. 

CAA 

15468/09.10.2019) 

  

 

CL12 

Autorizatie de 

construire nr. 

474/02.10.2019 (nr. 

CAA 

15695/11.10.2019) 

  

 

 

 

 

 

  

 

IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  

Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt Stadiul soluționării revendicării 
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662/21.01.2019 aferenta CL5 

Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

772/22.01.2019 aferenta CL7 

Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

8056/07.06.2019 aferenta CL6 

Clauza 69a.1 alin.(3), actualizare 

pretului prin efectul modificarilor 

legislative intervenite conform OUG 

114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

1679/07.02.2020 aferenta CL1 

Sub-clauza 69a in legatura cu  Sub-

clauza 48.8, subpunctul 1- 

actualizare pretului prin efectul 

modificarilor legislative intervenite 

conform OUG 114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

4039/23.03.2020 aferenta CL1 

Clauza 69.a in legatura cu clauza 

66.2-Forta majora si denuntare 

unilaterala 

În analiză la Inginer. 

 

Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

Nu este cazul.   

 

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte 

in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente)  

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate în perioada de raportare 

curentă: 

Eligibil/ 

neeligibil 

Nr. 

Bucăţi 

Serie / Nr. inventar  

A se vedea, în acest sens, Anexa la prezentul raport, denumită Contract/obiect: CA 1 - CONTRACT DE 

ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR-Lot3-FURNIZARE DOTARI DE 

LABORATOR. 

 

 

 

 

IV.6. Contribuția beneficiarului  

 Sursa Valoare platită fără TVA Rest 
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Contract de imprumut 

  Cumulat 

la zi 

Nu este cazul. 
   

 

IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 

contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 

propuse/implementate de Beneficiar*  

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

- mobilizarea slaba a Antreprenorilor care conduce la ritmul lent de executie a lucrarilor; 

- documentațiile de atribuire se află în revizuire, având în vedere faptul că s-a renunțat la unele 

investiții în urma aprobării Aplicației de Finanțare de către Comisia Europeană.  

 

V. Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare (faza II, dupa caz) 

 

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***  

Nr. cererii 
de 

rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 
cererea de rambursare 

(funding gap – 
EU+BS+BL)  

(LEI) 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 
cererea de rambursare 

(EU+BS) 
(LEI) 

Luna depunerii 
cererii de 
rambursare la 
AM** 

1 226.898,51 222.360,54 martie 2018 

2 199.244,00 195.259,12 mai 2018 

3 162.474,98 159.225,48 iunie 2018 

4 81.940,11 80.301,31 august 2018 

CP1 22.000.000,00 22.000.000,00 septembrie 2018 

5 164.311,99 161.025,75 septembrie 2018 

6 169.748,48 166.353,51 noiembrie 2018 

7 1.567.262,88 1.535.917,62 februarie 2019 

8 252.191,00 247.147,18 aprilie 2019 

9 12.010.885,73 11.770.668,02 iunie 2019 

10 427.027,16 418.486,62 august 2019 

11 1.732.435,73 1.697.787,02 septembrie 2019 

12 4.043.512,31 3.962.642,06 octombrie 2019 

13 1.210.130,36 1.185.927,75 decembrie 2019 

14 5.439.898,36 5.331.100,39 ianuarie 2020 

15 1.947.447,37 1.908.498,42 martie 2020 

16 7.581.126,13 7.429.503,61 aprilie 2020 
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17 2.473.167,04 2.423.703,70 mai 2020 

18 2.555.301,71 2.504.195,68 iunie 2020 

CP2 20.000.000,00 20.000.000,00 iulie 2020 

19 2.983.198,94 2.923.534,96 august 2020 

20 4.888.996,32 4.791.216,39 septembrie 2020 

21 2.887.095,81 2.829.353,90 octombrie 2020 

22 8.495.096,27 8.325.194,34 noiembrie 2020 

23 10.588.311,53 10.376.545,30 decembrie 2020 

24** 530.089.233,57 519.487.448,90 ianuarie 2021 

Total buget* 602.176.936,29 590.133.397,56 52.107.708,64 

 
CP1) – Cerere de prefinantare nr.1 
* pentru a nu fi denaturat bugetul estimat al proiectului valoarea cererii de prefinantare nr.1 nu s-a adunat la 
totalul cheltuielilor eligibile estimate in grafic. 
 

Prin adresa 1807/06.02.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #1. Fata de graficul de rambursare 
initial, transmis in data de 12.12.2017 (prin Adresa CAA nr.19049) au fost necesare modificari, in urma refacerii 

planului de achizitii. 
 

Prin Adresa 7740 din 22.05.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #2. Fata de graficul de 
rambursare revizuit #1  prin Adresa 1867 din  06.02.2018, au fost necesare modificari, in urma refacerii planului de 
achizitii.  

 
Prin adresa 12195/06.08.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #3. Fata de graficul de rambursare 

revizuit #2 au fost aduse modificari in urma actualizarii planurilor de achizitii si de implementare. 

 
 Prin adresa 14071/05.09.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #4. Fata de graficul de rambursare 

revizuit #3 prezentul grafic cuprinde cererea de prefinantare nr.1 
 
 Prin adresa 18902/26.11.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #5. Fata de graficul de rambursare 

revizuit #4 au intervenit urmatoarele modificari: 
 

- desi au fost semnate contractele CS2, CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna noiembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 
grafic de rambursare in luna decembrie 2018; 

 
- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 
2018, intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri, estimam semnarea contractului de lucrari la inceputul anului 

2019, motiv pentru care factura de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna martie 2019. 
 
 In luna decembrie 2018 nu s-a reusit depunerea cererii de rambursare conform graficului revizuit #5, drept 

pentru care urmeaza transmiterea unei notificari de modificare a graficului de rambursare care sa cuprinda in 2019 ceea 
ce nu a fost rambursat in luna decembrie 2018. Dintre estimarile lunii decembrie cuprinse in grafic revizuit #5, dupa 

incasarea prefinantarii din data de 18.12.2018 s-a reusit plata facturii de avans CS2, celelalte 2 facturi de avans (CL5 si 
CL7) nefiind inca emise de antreprenor (acesta fiind in proces de obtinere a instrumentului de garantare a avansului)  
  

 Prin adresa nr.1652/11.02.2019  s-a transmis graficul de rambursare #6. Fata de graficul revizuit #5 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- factura de avans aferenta contractului CS2 a fost prevazuta in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, iar 

in prezentul grafic in luna februarie 2019; 
- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 
grafic de rambursare in luna aprilie 2019; 

- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 

2018. Intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri din cauza contestatiilor depuse, motiv pentru care factura 
de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna iulie 2019. 
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Prin adresa nr. 5391/17.04.2019 s-a transmis graficul de rambursare #7. Fata de graficul revizuit #6 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 
prevazute in estimarea anterioara in luna aprilie 2019, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 

grafic de rambursare in luna iunie 2019; 
- a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu noile estimari in ceea ce priveste atribuirea contractelor (se 

va relansa procedura de atribuire pentru CL3 si au fost  reprogramate lansarile celorlalte proceduri de atribuire, 

motivate de aplicatia de finantare care se afla in evaluare la Comisia Europeana, pentru care se asteapta revizia 
finala). 
 

In luna august se va inainta catre DRI/AM o Notificare de modificare grafic de rambursare prin care se vor 
actualiza valoarea totala a proiectului conform AA nr.2/15.07.2019 la contractul de finantare nr.156/18.12.2017, 

precum si estimarile de rambursare raportate la situatiile de lucrari existente.   
 
 Prin adresa nr. 12868/28.08.2019 s-a transmis graficul de rambursare #8. Fata de graficul revizuit #7 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
-  pana la data prezentei nu au fost emise facturile aferente CIP 1 pentru CL5 si CL7 , prevazute in estimarea 
anterioara in luna iulie 2019, motiv pentru care graficul de rambursare a fost afectat; 

-  a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu Actul aditional nr.2/15.07.2019 la Contractul de finantare 
156/18.12.2017, ca urmare a aprobarii,de catre Comisia Europeana a aplicatiei de finantare revizuita in luna aprilie 

2019. 
Prin adresa nr. 19351/06.12.2019 s-a transmis graficul de rambursare #9. Fata de graficul revizuit #8 au 

intervenit urmatoarele modificari: 

- CIP-ul 3 pentru CL6 in prezentul grafic este prevazut in luna decembrie 2019, fata de estimarea anterioara care 
presupunea acest CIP in luna noiembrie 2019 si nu a fost concretizat in timp util. 
 

 Prin adresa nr. 1151/29,01,2020 s-a transmis graficul de rambursare #10. Fata de graficul de rambursare #9 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- fata de estimarea anterioara care presupunea ca avansul aferent CL1 sa se solicite la rambursare in luna 
februarie 2020, prin concretizarea mai rapida a acestuia, prezentul grafic include suma aferenta avansului in luna 
ianuarie 2020; 

- in cadrul CL5, neconcretizarea CIP-ului 4, a impus amanarea solicitarii la rambursare a valorii aferente 
acestuia, din luna ianuarie 2020 in luna martie 2020. 

 
Prin adresa nr.3511/10.03.2020 s-a transmis graficul de rambursare #11. Fata de graficul de rambursare #10 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- fata de estimarea anterioara care presupunea ca avansul pentru CL6 (conform contract este vorba de transa 

aferenta anului 2020) sa se solicite la rambursare in luna martie 2020, neconcretizarea acestuia a impus amanarea 
solicitarii la rambursare in luna aprilie 2020. 

 
Prin adresa nr.9863/16.07.2020 s-a transmis graficul de rambursare #12. Fata de graficul de rambursare 

revizuit#11, au intervenit urmatoarele modificari: 

 
 am actualizat lunile aprilie, mai si iunie 2020 conform cererilor de rambursare depuse si autorizate de catre 

AM; 

 rambursarea prevazuta la luna iulie 2020 a suportat modificari in ceea ce priveste: 
- contractele CL5, CL6 si CL7, unde situatiile de lucrari autorizate de supervizor sunt mai mici;  

- avansul aferent CL11, precum si taxele ISC aferente se concretizeaza la luna august 2020;  
- avansul aferent CS1-Management se concretizeaza la luna august 2020; 
- este inclusa cerererea de prefinantare nr.2; 

 rambursarea prevazuta la luna august 2020 a suportat modificari in ceea ce priveste: 
- contractele CL5, CL6 si CL7, unde lucrarile estimate sunt mai mici conform situatiilor de la 

supervizor; 

- avansurile aferente CL9 si CL10 se concretizeaza la luna septembrie 2020;  
- rambursarea salariilor aferente lunilor iulie si august se va face la luna septembrie 2020;  

 restul graficului de rambursare a fost corelat cu planul de achizitii actualizat. 
Prin adresa nr.11754/19.08.2020 s-a transmis graficul de rambursare #13. Fata de graficul de rambursare 

revizuit#12, au intervenit urmatoarele modificari: 

 a fost prevazuta o cerere de rambursare in luna iulie 2020 in estimarea anterioara,  iar neconcretizarea CIP-ului 
8 (in timp util) aferent CL5, a determinat amanarea acesteia pentru luna august 2020;  

 rambursarea prevazuta la luna septembrie 2020 a suportat modificari in ceea ce priveste: 

- CIP-ul 9 aferent CL5, este estimat la plata in luna septembrie si va fi solicitat la rambursare in 
luna octombrie 2020; 
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- avansurile aferente CL9 si CL10 se estimeaza pentru rambursare in luna octombrie 2020;  
- rambursarea salariilor aferente lunii august se concretizeaza in luna octombrie 2020. 

 
Prin adresa nr.14134/23.09.2020 s-a transmis graficul de rambursare #14. Fata de graficul de rambursare 

revizuit#13, au intervenit urmatoarele modificari: 
- estimarea anterioara nu presupunea ca avansul pentru CL11 sa fie solicitat la rambursare in luna 

septembrie 2020, concretizarea acestuia a determinat modificarea prezentului grafic de 

rambursare; 
- actualizarea valorii CR19 la nivelul autorizat de AM conform notificare nr.78700/04.09.2020. 

 
 

*) Totalul de pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a Contractului de finanțare 

(UE+BS) 

**) Luna ”n” de la semnarea contractului de finanțare 

***) Dacă există modificări față de Graficul inclus în Contractul de finanțare se va menționa acest 

lucru, se transmite şi notificare in acest sens. 

 

V.2 Situația cererilor de plată depuse – NU ESTE CAZUL   

    

 

Nr. 

cerere 

plata 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de plata 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Valoare autorizată 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Data depunerii 

cererii de plata  

Data efectuării 

plații de către 

AM POIM 

     

TOTAL     

 

V.3 Situaţie Cereri de rambursare depuse* 

Nr. 

cerere de 

rambursa

re 

Valoarea eligibilă a 

cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

rambursare 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Valoare 

autorizată 

(UE+BS+BL) 

(LEI) 

Data 

depunerii 

cererii de 

rambursare  

Valoarea rambursată şi 

data rambursării  AM POIM 

1 227,098.51 226,898.51 19.03.2018 

revizuita in 
29.03.2018 

192,863.73 /19.04.2018 

  29,496.81 /24.04.2018 

2 199,244.00 199,244.00 08.05.2018 

revizuita in 

22.05.2018 

195,259.12/30.05.2018 

 

3 162,474.98 162,474.98 29.06.2018 

 

159,225.48 / 18.07.2018 

4 81,940.11 81,940.11 13.08.2018 80,301.31 / 29.08.2018 

5 164,311.99 164,311.99 27.09.2018 161,025.75 / 18.10.2018 
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6 169,748.48 169,748.48 28.11.2018 166,353.51 / 10.12.2018 

7 1,567,262.88 1,567,262.88 22.02.2019 1,222,465.04 / 20.03.2019 

8 252,191.00 252,191.00 23.04.2019 196,708.98 / 17.05.2019 

9 12,010,885.73 12,010,885.73 27.06.2019 9,368,490.87 / 22.07.2019 

10 427,027.16 

 

427,027.16 

 

30.08.2019 333.081,19 /  23.09.2019 

11 1.732.435,73 

 

1.732.435,73 

 

30.09.2019 1.351.299,87 / 18.10.2019 

 

12 4.043.512,31 

 

4.043.512,31 

 

31.10.2019 3.153.939,60/ 20.11.2019 

 

13 1.210.130,36 1.210.130,36 12.12.2019 943.901,67 / 13.01.2020 

14 5.439.898,36 5.439.898,36 
 

30.01.2020 4.243.120,72 / 12.02.2020 
 

15 1.947.447,37 1.947.447,37 12.03.2020 1.519.008,95 / 02.04.2020 

16 7.581.126,13 7.581.126,13 10.04.2020 5.913.278,38 / 13.05.2020 

17 2.473.167,04 2.473.167,04 27.05.2020 1.929.070,29 / 15.06.2020 

18 2.555.301,71 2.555.301,71 29.06.2020 1.993.135,34 / 21.07.2020 

19 3.135.072,11 2.983.198,94 19.08.2020 2.326.895,17 / 04.09.2020 

20 4.888.996,32  24.09.2020  

 
TOTAL 

 
50.269.272,28 

 
45.228.202,79 

 
 

 
35.478.921,79 

 

*) Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al 

Beneficiarului 

 

V.4 Situația cererilor de prefinantare depuse  

Nr. cerere 

prefinantare 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

prefinantare (LEI) 

Valoare 

autorizată 

Valoare 

plătită de 

către AM 

Data 

depunerii 

cererii de 

prefinantare 

Data 

efectuării 

plații de 

către AM 

POIM 

1 22.000.000 22.000.000 22.000.000  05.09.2018 18.12.2018 

2 20.000.000 20.000.000 6.248.077,16 17.07.2020 31.07.2020 

 

VI. Stadiul 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 de 
servicii 

20643/09.10.2014 
-CS4 

012500/GBE/ 
14.10.2014 

Compania de Asigurari-
Reasigurari Exim 

Romania S.A (CARE- 
Romania) 

348.352,6 lei 14.10.2020 - 

2. Contract de 
servicii 

11042/16.07.2018 
-CS2 

SGBE 
6554/23.10.2018 

Societatea Asigurarea 
Românească -ASIROM 

VIENNA INSURANCE 
GROUP S.A. 

1.308.125,00 
lei 

31.12.2023  

3. Contract de 
lucrări 

17529/31.10.2018 

seria AV nr. 1084 din 
07.11.2018 

ABC Asigurări 
Reasigurări S.A. 

4.538.649,67 
lei 

31.01.2025 - 
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-CL5 

4. Contract de 
lucrări 

17528/31.10.2018 

-CL7 

seria AV nr. 1085 din 
07.11.2018 

ABC Asigurări 
Reasigurări S.A. 

6.766.558,83 
lei 

31.01.2025 - 

5 Contract de 
furnizare 

2036/18.02.2019 
-Bunuri 

OP nr. 10/25.02.2019 
OP nr.22/05.07.2019 

OP nr 24/05.07.2019 
OP nr 30/13.08.2019 

Compania de Apa Aries 
* 

 

4.282.41 lei 
 

 

15.09.2019 - 

6 Contract de 

lucrări 
5985/06.05.2019 

-CL6 

 

Seria M nr. 
000046021/13.05.2019 

 

CITY INSURANCE 
S.A. 

10.568.590,97 

RON 

26.05.2025  

7 Contract de 
lucrări 

19131/03.12.2019 

-CL1 

 
Seria AV nr. 

001145/04.12.2019 

 
ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

8.409.890,74 
Lei 

31.12.2025  

8 Contract de 
furnizare 

6621/26.05.2020 

-CA1_Lot3 

SGB nr. GI-
20/2646/29.05.2020 

ING BANK N.V. 
AMSTERDAM-

Sucursala București 

52,709.00 Lei 15.12.2023  

9 Contract de 
servicii 

10030/21.07.2020 
-CS1 

SBG 00888-02-
0693604/24.07.2020 

UniCredit Bank 
Sucursala Alba-Iulia 

București 

971.849,00 
Lei 

28.02.2025  

10 Contract de 
lucrări 

9741/14.07.2020 
-CL11 

Poliță de asigurare de 
garanții contractuale 

seria AV, nr. 020059 
din 31.07.2020 

ABC Asigurări 
Reasigurări S.A. 

98.936,00  
Lei 

14.02.2026  

Nota * garantia de buna executie aferenta contractului de furnizare 2036/18.02.2019-Bunuri s-a efectuat prin retineri 

succesive de 10%, conform clauzelor contractuale.  

 

VII. Implementarea și modificarea Contractului de finanțare 

 

VII.1 Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare: 

 

  DA         NU 

Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 

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

La data de 06.06.2018 s-a inaintat catre DRI Planul de actiune in urma recomandarii mentionate in Raportul 

de verificare la fata locului aferent proiectului (conform modelului transmis in raport) si s-au atasat adresele 

CAA transmise catre UAT-urile care nu au inclus in bugetul propriu cofinantarea: Turda, Campia Turzii, 
Ploscos, Tureni, Calarasi, Mihai Viteazu, Ciurila, Petrestii de Jos si Viisoara, precum si documentele primite 

de la UAT: Luna, Sandulesti si Aiton – dovada de includere in bugetul propriu. 

În completare la adresa Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8580/06.06.2018, în data de 03.07.2018 a fost 

transmis Planul de acțiune solicitat_actualizat și răspunsul primit de la UAT Tritenii de Jos nr. 

8754/08.06.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%.  
In data de 09.08.2018 a fost transmis Planul de acțiune actualizat și răspunsul primit de la UAT Tureni nr. 

12401/08.08.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%. 

Conform planului de actiune,  

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos si Tureni 
 urmatoarele UAT-uri au platit partial/integral cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 
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-Mihai Viteazu, Sandulesti (partial), Viisoara 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea 

partiala in buget), Petrestii de Jos (a confirmat prinderea in buget), Ploscos. 
In data de 10.10.2018 s-a transmis catre DRI Planul de actiune actualizat conform căruia: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni si Turda 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 
 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea in buget), 

Ploscos (a confirmat prinderea in buget). 

La raportul aferent lunii octombrie 2018 s-a atasat Planul de actiune actualizat conform caruia: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 
-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila si Calarasi 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii (a confirmat prinderea in buget) 

 
Prin adresa 18762/21.11.2018 a fost transmis Planul de actiune din care reiese faptul ca recomandarea DRI 

Cluj-Napoca a fost implementata in procent de 100%. 

Conform planului de actiune,  

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila, Calarasi si Campia Turzii; 
 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos. 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune privind obtinerea documentelor din partea celor 13 

UAT-uri, documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 

cofinantarea aferenta estimarilor pe anul 2019 – Plan de actiune luna februarie 2019 
Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 privind obtinerea din partea celor 13 

UAT-uri a documentelor cu privire la cuprinderea cofinantarii 2019 in bugetul de venituri si cheltuieli.   

Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 revizuit in data de 24.04.2019, 

conform observațiilor speificate în adresa DRI Cluj-Napoca nr. 30021/22.04.2019 înregistrată la CAA sub 

nr. 5635/22.04.2019. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna mai actualizat cu documente suport. 
Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna august actualizat cu documente suport. Conform planului 

de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Turda (partial), Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 
-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 

 Urmatoarele UAT-uri urmeaza sa faca rectificare bugetara pentru prinderea in buget a 

cofinantarii: 

-Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna octombrie 2019 actualizat cu documente. Conform 
planului de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Turda, Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 
 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 

- Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

 

Fata de raportul de progres aferent lunii octombrie, situatia UAT-urilor in ceea ce priveste includerea in 

buget a cofinantarii, precum si plata acesteia, este urmatoarea: 

 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 
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-Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; 

 urmatoarele UAT-uri au inclusa in buget cofinantarea solicitata, insa nu au efectuat plata cofinantarii 

la nivelul anului 2019: 

-Turda; Tritenii de Jos; Tureni; 
 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 

- Campia Turzii, Ciurila, Ploscos 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune – luna decembrie 2019 actualizat cu documente. 

Conform planului de actiune: 

 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 
- Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; 

Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos. 

 urmatoarele UAT-uri nu au efectuat plata cofinantarii: 

     - Ciurila 

 Planul de actiune aferent  anului 2019 privind obtinerea documentelor din partea UAT-urilor, 
documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 

cofinantarea aferenta estimarilor anului 2019  , atasat la raportul de progres anterior,  a fost implementat in 

procent de 100% pentru urmatoarele UAT- uri : Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; 

Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos , exceptie facand UAT Ciurila 

care urmeaza  sa includa in bugetul initial din 2020 si cofinantarea aferenta anului 2019.   

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna ianuarie 2020 privind obtinerea 
documentelor  pentru cofinantarea aferenta estimarilor anului 2020. 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna iunie 2020 actualizat cu documentele 

care dovedesc includerea cofinantarilor in bugetele primariilor.  

 Urmatoarele UAT-uri au prezentat dovada includerii in buget a cofinantarii necesare pentru anul 

2020: 
-Aiton, Tureni, Sandulesti, Petrestii de Jos, Luna (a efectuat o plata partiala), Tritenii de Jos 

 Urmatoarele UAT-uri au necesarul cofinantarii pentru anul 2020 acoperit.  

-Calarasi, Mihai Viteazu, Viisoara 

 Urmatoarele UAT-uri nu au prezentat pana la acest moment dovada includerii in buget: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila, Ploscos 
 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna septembrie 2020. 

Urmatoarele UAT-uri au prezentat dovada includerii in buget/ au efectuat plati partiale a cofinantarii 

necesare pentru anul 2020: 

-Aiton, Tureni, Sandulesti, Petrestii de Jos, Ploscos (a efectuat o plata partiala),  Luna (a efectuat o 

plata partiala), Tritenii de Jos 
 Urmatoarele UAT-uri au necesarul cofinantarii pentru anul 2020 acoperit.  

-Calarasi, Mihai Viteazu, Viisoara 

 Urmatoarele UAT-uri nu au prezentat pana la acest moment dovada includerii in buget: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila. 

 
 

VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării, daca este cazul 

 DA         NU 

 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 

crt. 

Tipul modificării 

(Act adițional 

/Notificare) 

Nr./ data Obiectul modificării 

1 Act aditional 1/19.07.2018, înreg. la 

CAA sub 

nr.11277/19.07.2018 

Modificare Sectiunea III-Acordarea si recuperarea 

prefinantarii 

2 Act aditional 2/15.07.2019 inreg.   la Modificare valoare contract si Anexa 2 la contract, 



26 
 

CAA sub 

nr.10297/15.07.2019. 

intitulata Cererea de finantare, se modifica si 

inlocuieste cu Anexa. 

3 Act aditional 3/13.01.2020 inreg.   la 

CAA sub 

nr.904/22.01.2020. 

Anexa 2 la contract, intitulată Cererea de finanțare, 

se modifică la secțiunile Capacitate solicitant și 

Resurse umane implicate.  
VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori de realizare şi de rezultat 

VIII.1 Centralizator indicatori de realizare, conform Cererii de finanţare 



Denumire UM Valoare 

aprobată total 

proiect, din care: 

Realizat 

faza I
* 

Propus faza a 

II-a/proiect* 

Valoare cumulată 

raportată în luna 

precedentă  

(1) 

Valoare 

realizată în 

perioada de 

raportare 

(2) 

Total valoare 

cumulată la data 

raportării  

(1+2) 

Observaţii 

         

Distributia apei; Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna alimentare cu apa 

Persoane 16.564   0 0 0  

Epurarea apelor uzate: Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna tratare a apelor uzate 

p.e 17.157   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 
(noua) 

km 121,064   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 

(reabilitata) 

Km 74,382   0 0 0  

Aductiune (noua) km 131,202   0 0 0  

Aductiune (reabilitare) km 30,313   0 0 0  

Retea canalizare (noua) km 117,226   0 0 0  

Retea canalizare (reabilitata) km 48,059   0 0 0  

Colector km 13,686   0 0 0  

Rezervoare înmagazinare bucati 5   0 0 0  

Statii epurare ape uzate care 
deservesc aglomerari sub 10.000 
l.e. 

Bucati 2   0 0 0  

Statii tratare apa Bucati 4   0 0 0  

Sistem SCADA buc 1   0 0 0  

Statii de pompare apa (noi) Buc. 24   0 0 0  

Statii de pompare (reabilitate) Buc. 1   0 0 0  

Puturi (reabilitate) Buc. 13   0 0 0  

Sursa subterana (reabilitare) Buc. 2   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata 
(reabilitate) 

Bu.c 3   0 0 0  

Seau >10.000 -statie de 

compostare namol 

Buc. 1   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata (noi) Buc. 48   0 0 0  
*se completează doar în cazul proiectelor fazate, respectiv coloanele (1), (2), (1+2)  se completeaza cu valorile aferente fazei a II-a 



 

VIII.1.1. Indicatori de realizare 

Cu excepția indicatorilor care, la data raportării, sunt îndepliniți în proporție de 100%, pentru fiecare indicator se va completa separat 

următorul tabel*: 

Denumire indicator ID/Cod UM Valori aprobate/ 

revizuite 

(Valoarea țintă) 

(1)  

Valoare 

cumulată 

raportată în  

luna 

precedentă  

(2) 

Valoare realizată 

în perioada de 

raportare*** 

          (3) 

Total valoare  

cumulată 

(2+3) 

Distributia apei; Populatie suplimentara care beneficiaza de o 

mai buna alimentare cu apa 

CO18 Persoane 16.564 0 0 0 

Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza 

de o mai buna tratare a apelor uzate 

CO19 p.e 17.157 0 0 0 

Retea de distributie apa potabila (noua) 2S70 km 121,064 8,945 1,054 9,999 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 2S71 Km 74,382 7,945 4,909 12,854 

Aductiune (noua) 2S72 km 131,202 0 0 0 

Aductiune (reabilitare) 2S73 km 30,313 0 0 0 

Retea canalizare (noua) 2S74 km 117,226 12,872 3,833 16,705 

Retea canalizare (reabilitata) 2S75 km 48,059 5,334 1,54 6,874 

Colector 2S76 km 13,686 0 0 0 

Rezervoare înmagazinare 2S77 Bucati 5 0 0 0 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 

l.e. 

2S80 Bucati 2 0 0 0 

Statii tratare apa 2S78 Bucati 4 0 0 0 

Indicatori de realizare suplimentari  
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Sistem SCADA  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa (noi)  Buc. 24 0 0,90 0,90 

Statii de pompare (reabilitate)  Buc. 1 0 0 0 

Puturi (reabilitate)  Buc. 13 0 0 0 

Sursa subterana (reabilitare)  Buc. 2 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate)  Buc. 3 0 0 0 

Seau >10.000 -statie de compostare namol  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (noi)  Buc. 48 0 2 2 

Contracte economice prin care se realizează indicatorul  

Titlul contractului Atribuit/ 

neatribuit  

 

 

Nr/data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator se 

realizează prin contract) 

Pondere în total 

aprobat 

Progres în 

atingerea 

indicatorului 

% ** 

Dată estimată 

finalizare 

(conform 

ultimului act 

adiţional) 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

15.773,98 m 21.21 % 46,41 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

20.873,47 m 28.06 % 19,20% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

23.333,57 m 31.37 % 6,55% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 
TURENI 

Neatribuit   1.536,32 m 2.07 % 0 2025 
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LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   8.177,92 m 10.99 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   4.687,61 m 6.30 % 0 2025 

Retea de distributie apa potabila (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

10.467,22 m 8.65 % 46,06% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

2.953,70 m 2.44 % 30,42% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

5.492,71 m 4.54 % 77.95 % 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   44.924,44 m 37.11 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   3.948,00 m 3.26 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   6.972,59 m 5.76 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Atribuit  9741/ 

14.07.2020 

3.738,32 m 3.09 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   42.567,35 m 35.16 % 0 2026 

Aductiune (noua) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

92.256,5 m 70.32 % 0 2025 
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ALIMENTARE CU APA TURDA 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   38.946,25 m 29.68 % 0 2027 

Aductiune (reabilitare) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13.432,64 m 44.31 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   16.881,18 m 55.69 % 0 2027 

Retea canalizare (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

20.932,50  m 17.86 % 34,92% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

11.616,32  m 9.91 % 52,01% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4.244,50 m 3.62 % 78.71 % 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   23.406,81  m 19.97 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   15.780,18  m 13.46 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
Neatribuit   3.876,82  m 3.31 % 0 2025 
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CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Atribuit  9741/ 

14.07.2020 

24.897,88  m 21.24 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   12.471,85  m 10.64 % 0 2026 

Retea canalizare (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

11.186,34 m 23.28 % 29,19 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

24.921,22 m 51.85 % 1,36% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

11.951,57  m 24.87 % 25,77% 2025 

Colector 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   13.686,22 m 100 % 0 2026 

Rezervoare înmagazinare 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 20 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   4 buc. 80 % 0 2027 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 l.e. 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2026 
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APA ARIES S.A. 

Statii tratare apa 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

2 buc. 50 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 50 % 0 2027 

Sistem SCADA 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

 100 % 0 2025 

Statii de pompare apa (noi) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

10 buc. 41.67 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0,90% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528 

/31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   5 buc. 20.83 % 0 2025 
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LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

Statii de pompare (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 
DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 100 % 0 2025 

Puturi (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13 buc. 100 % 0 2025 

Sursa subterana (reabilitare) 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2027 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate) 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Atribuit  9741/ 

14.07.2020 

3 buc. 100% 0 2025 

Seau >10.000 -statie de compostare namol 

CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN 

STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII 
Neatribuit   1 buc. 100% 0 2025 

Statii de pompare apa uzata (noi) 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   3 buc.  6.25 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

6 buc. 12.50 % 0 2025 
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CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

1 buc. 2.08 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4 buc. 8.33 % 50% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   6 buc. 12.50 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Neatribuit   3 buc. 6.25 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Neatribuit   6 buc. 12.50 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Atribuit  9741/ 

14.07.2020 

13 buc. 27.08 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   6 buc.  12.50 % 0 2026 



 

 

VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiţii) 

Indicator de rezultat  descrierea contribuţiei estimate la atingerea 

indicatorilor de rezultat specifici Programului în 

conformitate cu Cererea de finanţare  
Denumire UM 

Nu este cazul.   

 Atenţie !!! Valoarea contribuţiei la indicatorul de rezultat specific programului se va masura 

la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect.Nu se va 

raporta lunar contribuţia la indicatorul de rezultat!!! 

 

VIII.3 Indicatori aferenți proiectelor fazate cuprinşi în Nota de fazare şi neincluşi Cererea 

de finanţare a fazei a II-a (se va completa numai dacă este cazul) 

Indicator de realizare 

Denumire ID/Cod UM Valoare 

Nu este cazul.    

Contracte economice prin care se realizează indicatorul 

Titlu 

contractului 

Nr/ data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator s-a 

realizat prin contract) 

Observaţii 

Nu este cazul.    

 

VIII.4 Justificarea diferențelor existente, în materie de indicatori, între restul de realizat 

aferent cererii de fazare şi valorile propuse în cererea de finanţare- faza a II-a, dacă este 

cazul: 

Nu este cazul. 

 

VIII.5  Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării.   

  DA         NU 

Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 

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

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri 

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care intră sub incidența ajutorului de 

stat/de minimis? 

 X  
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Raman valabile informațiile din Declarația 4c. (Anexa la 

Ghidul Solicitantului) privind conformitatea cu ajutorul 

de stat/de minimis, transmisă de Beneficiar în etapa de 

evaluare/aprobare a proiectului? 

  (Se completează în 

cazul proiectelor 

care intră sub 

incidența ajutorului 

de stat/de minimis) 

Este proiect generator de venituri?  X  

 

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri: 

 

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în 

calcul initial? 

  DA       NU 

 

Dacă DA:  Descriere venituri, inclusiv valoarea acestora  

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

 

 

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă:  

 

X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 

 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă sunt 

cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent 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) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      Nu 
Publicitatea proiectului se realizeaza in baza unui plan anual privind masurile de informare si 
publicitate aferente proiectului. Au fost intreprinse urmatoarele masuri de publicitate: 
- Comunicat de presa la semnarea contractului de finantare/inceputul proiectului. 
- Pe site-ul oficial al C.A.A a fost creata o sectiune distincta in care se regasesc informatii 
despre proiect, pagina respectand continutul obligatoriu prevazut in Manualul de Identitate 
Vizuala; 
- a fost expus in loc vizibil un afis A3 cu informatii despre proiect cu respectarea cerintelor 
minine prevazute pentru panoul de afisare temporara inclusiv despre contributia din partea 
Uniunii Europene; 
- la data de 18.07.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

0 
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S.A. a semnat primul contract din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  
2014-2020” respectiv Contractul de servicii nr. 11042/16.07.2018 încheiat cu Asocierea EPTISA 
ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) și EPTISA Servicios de Ingineria, S.L. (Asociat); 
- la data de 31.10.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a semnat primele contracte de lucrări din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  
2014-2020”, respectiv Contractul de lucrări nr. 17528/31.10.2018 încheiat cu Asocierea 
HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA și Contractul de lucrări nr. 
17529/31.10.2018 încheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL 
SA; 
- la data de 07.05.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă 
și sistem de canalizare menajeră în municipiul Turda, zona de sud”(CL6) din cadrul 
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea                   
Turda-Câmpia Turzii”, respectiv Contractul de lucrări nr. 5985/06.05.2019 încheiat cu 
Asocierea SC ACSA  SA (Lider de asociere)  – SC CRITERIA INC  SRL (Asociat 1) – OMS 
KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2); 
- la data de 03.12.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă 
și a conductelor de aducțiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda”(CL1) 
din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă ș i apă uzată în regiunea 
Turda-Câmpia Turzii”, în perioada 2014-2020, respectiv Contractul de lucrări nr. 
19131/03.12.2019 încheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA  S.A.  (Lider de asociere)  – NORD 
CONFOREST S.A. (Asociat 1) – APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DESIGN S.R.L. 
(Asociat 3); 
- la data de 25.06.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de furnizare “Lot 3-Furnizare dotări de laborator” din cadrul 
“Contractului de achiziție echipamente și utilaje tehnologice și dotări de laborator”, aferent 
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – 
Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”, respectiv contractul de furnizare nr. 6621/026.05.2020 
încheiat SC NITECH SRL. 
- la data de 10.07.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări “Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și 
sisteme de canalizare menajeră în comunele Luna și Viișoara-CL11” aferent “Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 
2014-2020”, respectiv contractul de lucrări nr. 9741/14.07.2020 încheiat cu Asocierea S.C. AWE 
INFRA S.R.L. (Lider de asociere) – S.C. INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat). 
- la data de 21.07.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul “Servicii de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în 
perioada 2014-2020”, aferent “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”, respectiv contractul de servicii 
nr. 10030/21.07.2020 încheiat cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL (Lider de 
asociere) – RAMBOLL DANMARK A/S (Asociat) și FIP CONSULTING SRL (Asociat). 
c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi 

publicitate? Detaliaţi 

DA. A fost desemnat un ofiter de publicitate responsabil cu implementarea actiunilor care vor fi 

intreprinse. 

 

XI Principii orizontale (conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 

 

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
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XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 

tratament egaL 

DA 

 

XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

Respectarea principiului egalitatii de sanse si a tratamentului egal, va fi asigurata in cadrul Proiectului 

prin oferirea accesului egal al oricarei persoane din UAT-urile membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara la servicii conforme de alimentare cu apa, canalizare si tratare ape uzate, indiferent de 
gen, etnie, varsta. 

Principiul egalitatii de sanse este respectat si in ceea ce priveste selectarea echipei de proiect UIP-OR, 

compusa atat din barbati cat si din femei. Managementul OR tine cont de aplicarea principiului egalitatii 

de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la angajare, conditiile de munca oferite, formarea 

profesionala si promovarea (Directiva 76/207 a CE) precum si aplicarea principiului egalitatii de 
remuneratie intre femei si barbati (Directiva 75/117 a CE). Egalitatea de sanse va continua sa fie 

respectata si privind alocarea activitatilor in cadrul echipei UIP, in vederea pregatirii si implementarii 

acestui Proiect, in mod special privind: asigurarea managementului de proiect (tehnic si financiar), 

pregatirea si desfasurarea procesului de achizitii publice, contractarea si managementul contractelor, 

activitatile privind contabilitatea proiectului, platile, raportarile, protectia mediului, publicitatea 
Proiectului. De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 

respectat de catre OR principiul tratamentului egal al Operatorilor Economici. 
XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

Protectia biodiversitatii 

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica prin integrarea cu problematici de mediu complexe 

(impact de mediu, biodiversitate, directiva cadru a apei, schimbari climatice, deficienta apei) in cadrul 

dezvoltarii durabile; Reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si din retelele de canalizare vor avea ca efect 
reducerea riscurilor de contaminare in principal a solului; in gestionarea resurselor  de apa si a lucrarilor 

derulate pe parcursul implementarii proiectului, se va avea in vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi 

afectate si readucerea la starea initiala a zonelor afectate. Lucrarile prevazute prin proiect conduc de 

asemenea la protectia biodiversitatii prin reducerea numarului de avarii si interventii la sistemele de 

alimentare cu apa si de canalizare. 
Pentru proiect, APM Cluj a emis acordul de mediu nr 2/17.08.2017. Studiul EA si RIM au fost elaborate 

ca parte integranta a procedurii de mediu. Impactul cumulativ al componentelor proiectului cu alte 

componente ale proiectului si alte investitii a fost evaluat. Conditiile mentionate anterior au fost incluse in 

Studiul EA. Consultarile, inclusiv cu Custozii, au fost organizate sub procedura EIM. 

Utilizarea eficienta a resurselor 

Proiectul propune investitii fundamentate pe analize tehnico-economice, orientate catre utilizarea 
eficienta a resurselor de apa si energie prin: imbunatatirea calitatii apei potabile furnizate populatiei, 

continuitate in asigurarea serviciului si protectia resurselor naturale prin reducerea pierderilor din retea si 

utilizarea rationala a apei, cresterea sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei 

potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate la intrare in SEAU, 

reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor in si din retelele de canalizare, si reducerea riscurilor de 
contaminare a apelor si solului. Totodata, prin proiect se va urmari utilizarea de materiale „prietenoase cu 

mediul înconjurator”, care prezinta rezistente mari la substante chimice si la coroziune.  

Alegerea materialelor pentru lucrari se va face considerand resursele care se consuma pe intregul ciclu de 

viata al acestora si emisii cat mai reduse la fabricarea/punerea in opera/exploatarea produsului. Analiza 

Cost-Beneficiu a evaluat sustenabilitatea si viabilitatea proiectului in conditii de utilizare optima a 
resurselor, iar strategia de tarifare s-a stabilt in functie de suportabilitatea tarifului de catre populatie, 

recuperarea costurilor si a cheltuielilor cu serviciile si asigurarea sustenabilitatii si durabilitatii 

proiectului. 

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice  

Proiectul propus contribuie la indeplinirea obiectivelor POIM, obiectivele fixate de Directiva Cadru Apa 

2000/60/CE prevazute in cadrul PNMBH si contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC privind 
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emisiile de GES si eficienta energetica. 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu astfel: 
• Eficienta resurselor 

Proiectul propune masuri pentru utilizarea eficienta a resurselor de apa prin: îmbunatatirea calitatii apei 

furnizate, si protectia resurselor naturale, cresterea sigurantei în alimentare si reducerea riscurilor de 

contaminare a apei potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate 

la intrare în SEAU si reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor în si din retelele de canalizare si reducerea 
riscurilor de contaminare a apelor si solului. 

• Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice 

În gestionarea resurselor de apa si a lucrarilor derulate pentru implementarea proiectului, se va avea în 

vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi afectate, prin readucerea la starea initiala a spatiului afectat. 

• Reducerea emisiilor de GES 
Masurile de reabilitare/eficientizare propuse contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera fata 

de situatia existenta prin utilizarea unor tehnologii cu consum redus de energie electrica 

• Rezistenta la efectele schimbarilor climatice. 
XI.4 – Non-discriminare 

Investitiile prevazute in cadrul proiectului au fost planificate astfel incat sa asigure un acces 

nediscriminatoriu la serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru toate categoriile de populatie 

deservita. Astfel in zonele urbane si rurale se va ajunge spre un procent de 100% disponibilitate a 

serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. S-a avut in vedere ca si tarifele aplicate in urma 
implementarii investitiei sa fie suportabile pentru intreaga populatie deservita indiferent de nivelul 

veniturilor.De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 

respectat de catre OR principiul nediscriminarii al Operatorilor Economici.  
XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

În cadrul investitiilor, au fost prevazute, acolo unde este cazul, spatii speciale de acces în vederea 

asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati. Dupa caz, facilitatile existente pentru persoanele 

cu dizabilitati vor fi îmbunatatite. 
XI.6 – Regulile de mediu 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor strategice care stabilesc politica de mediu, inclusiv 
schimbarile climatice. Proiectul raspunde obiectivelor stabilite prin POIM, pentru AP3 „Dezvoltarea 

infrastructurii de mediu în condiþii de management efic ient al resurselor” si cerintelor acquis-ului 

comunitar in domeniul alimentarii cu apa, colectarii si epurarii apelor uzate. Proiectul integreaza masuri 

care asigura mentinerea/atingerea starii bune a corpurilor de apa si conformarea cu prevederile DCA si cu 

obiectivele/actiunile PMBH Mures (detalii in sectiunea F.5.3). 
Proiectul integreaza masuri care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC 2016-2030 si 

Strategia Europa 2020 (detalii in sectiunile F.8.1, F.8.2), privind emisiile GES, eficienta energetica si 

adaptarea la schimbarile climatice. 

Eficienta utilizarii resurselor prin: reabilitarea retelelor de apa; reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si 

din retelele de canalizare; colectarea apelor uzate; achizitia de echipamente eficiente energetic; 

implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de apa si canalizare.  
Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemelor: prin asigurarea epurarii, se obtine o calitate 

corespunzatoare a efluentilor statiilor de epurare realizate prin proiect, protejandu-se astfel habitatele si 

speciile.Reducerea emisiilor de GES si cresterea eficientei energetice: utilizarea 

tehnologiilor/echipamentelor eficiente energetic Rezistenta la efectele schimbarilor climatice:Masurile de 

adaptare identificate in urma AVRSC sunt integrate in proiect, fapt care conduce la evitarea riscurile 
legate de schimbarile climatice : inundatii, modificarea temperaturilor medii, seceta, etc .  

În concluzie, raman valabile informațiile  prezentate în cererea de finanțate cu privire la conformitatea cu 

politicile orizontale ale Uniunii?               DA         NU 

Dacă NU:  se vor detalia modificările care au avut loc în perioada de implementare, motivul care a condus la 

această modificare și se va preciza dacă aceste modificări au condus la nerespectarea politicilor orizontale. 

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 

Numele in clar: Ionuț-Bogdan Bobic 
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Anexa nr. 2  la Instrucțiunea AM POIM  nr.35/17.11.2020 

 

Raportul de progres al beneficiarului 

 

 

 

I. Prezentare generală 

Axa prioritară 

Obiectiv Specific 

3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de 

management eficient al resurselor 

3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor urbane, 

precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila 

a populatiei 

Titlu proiect  Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda-Campia Turzii, in perioada              

2014-2020 

Cod CCI 2017RO16CFMP028 

Beneficiar  COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Cod SMIS  2014 + 118679 

Contract de Finanţare nr…/…..*) 156/18.12.2017 

Valoare la data semnării  (lei) 832.220.306,34 lei 

Valoare conf. Act ad. 2/15.07.2019 717.492.242,25 lei 

Perioada de raportare Octombrie-Decembrie 2020 

Data de începere a perioadei de 

implementare  

14.10.2014 

Data de finalizare a perioadei de 

implementare  

31.12.2023 

* proiect fazat, după caz 

II. Detalii despre beneficiar 

Beneficiar COMPANIA DE APA ARIES S.A. 

Adresa / sediu (strada, număr, cod 

poştal, localitate, municipiu, judeţ) 

Strada Axente Sever nr.2, cod postal 401078,                       

Municipiul Turda, judetul Cluj 

Tel. /    Fax /          E-mail 0264 311 771 /  0264 311 772 / office@caaries.ro 

Manager Proiect   Mihaiela Maria Sârb 

Reprezentant legal (nume)  (altul 

decât Managerul Proiectului, daca 

este cazul)    

Bogdan Ionuț Bobic, Director General 

mailto:office@caaries.ro
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Personal UIP alocat efectiv 

proiectului – număr total si număr 

personal/compartimente UIP  

Componenta UIP contine 19 pozitii ocupate de 16 persoane (o 

persoana detinand 3 pozitii), astfel: 1 sef UIP POIM, 1 consilier 

juridic, 1 contabil, 2 ofiteri financiari, 1 secretar/ ofiter comunicare/ 

ofiter nereguli-calitate, 10 coordonatori contracte, 1 expert achizitii 

publice. 

Deplasări la locația/locațiile 

proiectului in perioada de referința - 

Data si locația   

- 

Întâlniri/Reuniuni de monitorizare/ 

soluționare a problemelor – Data, 

locatia  si tema  

Data: 12.03.2018 ora 10.00 

Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Monitorizarea progresului proiectului 

 

Data: 23.05.2018 ora 9.00 
Locatia: sediul Companiei de Apa Aries 

Tema vizitei: Verificare la fata locului CR1 si CR2 

 

Data: 11.06.2018  

Locatia: sediul AM POIM 

Tema vizitei: Verificarea capacitatii institutionale a beneficiarului 
 

Data: 04.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare la fata locului CR3/29.06.2018  si                  

CR4/13.08.2018 
 

Data: 12.09.2018  

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare evidență contabilă Beneficiar 

 
Data: 15.11.2018 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.5 

 

Data: 15.01.2019 
Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificare cerere de rambusare nr.6 

 

Data: 05.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 
Tema vizitei: Verificare DCR nr. 7/22.02.2019 si 8/23.04.2019 

 

 

Data: 10.06.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.09.2018-31.05.2019) 

 

Data: 06.09.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 
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Tema vizitei: Identificare stadiu proiect si eventuale probleme 

apărute în implementare. 

 

Data: 15.10.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Verificarea cheltuielilor solicitate la rambursare prin 

CR 9, CR10 și CR11. 

 

Data: 04.12.2019 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.06.2019-31.11.2019) 

 

Data: 10.02.2020 (DRI Cluj-Napoca) 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare a cheltuielilor solicitate la 

rambursare prin CR 12, CR 13 și CR 14, monitorizarea progresului 

proiectului, respectiv verificarea indicatorilor de realizare raportați 

în trimestrul IV (octombrie-decembrie 2019) din cadrul contractelor 

de lucrări CL5 și CL7. 

 

Perioada: 27.02-29.05.2020 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A./Email 

Tema vizitei: Misiune de audit de operațiuni în scopul verificării 

cheltuielilor declarate CE în perioada 01.07-31.12.2019 la                     

AM POIM și ACP. 

 

Data: 24.06.2020 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Ședință de lucru având ca obiect contractele aflate în 

execuție din cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia 

Turzii, în perioada 2014-2020. 

La această întâlnire au participat următorii: Secretar de stat în 

Ministerul Fondurilor Europene-Carmen Moraru,                             

Consilier ministru-Cătălin Aflat, Director Direcția Monitorizare 

Proiecte din cadrul AM POIM-Andrei Chivu, Coordonator CMVT-

Viorel Beșe din cadrul DRI Cluj-Napoca, reprezentanți ai 

Antreprenorului, Lider echipă Consultant Eptisa România -                   

Cristian Mitu, Director General CAA-Ionuț-Bogdan Bobic, Șef UIP 

POIM-Mihaiela Maria Sârb. 

 

Data: 06.07.2020 (DRI Cluj-Napoca, prin consilier CMVT -                  

Ionel Câmpean) 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare a cheltuielilor solicitate la 

rambursare prin CR 15, CR 16, CR 17 și CR 18, monitorizarea 

progresului proiectului, respectiv verificarea indicatorilor de 

realizare raportați în trimestrul I (ianuarie-martie 2020) din cadrul 



4 
 

contractelor de lucrări CL5, CL6 și CL7. 

 

Perioada: 27-30.07.2020 (AM POIM București, prin consilier 

superior Direcția Monitorizare Proiecte-domnul Lupea Marius) 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Vizită de monitorizare a proiectului cod SMIS 

2014+118679, cu scopul de a identifica atât stadiul implementării 

proiectului cât și eventualele probleme apărute în implementare. 

 

 

Data: 08.10.2020 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Ședință de monitorizare a stadiului Proiectului 

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020. 

La această întâlnire au participat următorii: Director Direcția 

Monitorizare Proiecte din cadrul AM POIM-Andrei Chivu, 

Consilier în cadrul Direcției Monitorizare Proiecte-Corina 

Negulescu, reprezentanți ai Antreprenorului, Consultant EPTISA 

Romania-Lider de echipa Cristian Mitu, Sef UIP POIM-Maria 

Mihaiela Sârb. 

 

Data: 16.11.2020 (DRI Cluj-Napoca, prin Coordonator CVF -                  

Emilia Oltean) 

Locatia: sediul Companiei de Apă Arieș S.A. 

Tema vizitei: Misiune de verificare evidență contabilă Beneficiar 

privind operațiunile aferente proiectului (perioada supusă verificării 

01.10.2019-31.10.2020) 

 

 

III. Stadiul general al implementării proiectului 

III.1 Graficul de achiziții si stadiul derulării procedurilor de achiziții pe contracte (inclusiv 

contracte neeligibile)**    
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Mentionam ca la Contractele de lucrari CL5 si CL7 si Contractul de servicii CS2 ,exista diferente valorice 

deoarece  documentatiile  de atribuire aferente au fost incarcate pe SEAP inainte de data semnarii 
Contractului de finantare, la cursul InforEuro iulie 2015, respectiv 1 EURO=4,4888 lei. Cursul din Cererea 

de Finantare fiind de  1 EURO=4,6314 lei. 

 

** Conform Cererii de finanţare, anexa a contractului de finanţare 

*** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor: 
Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia  

Avand in vedere  modificarile legislative aparute din 2014,  respectiv data de 09.10.2014, data semnarii 

contractului   de Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda - Campia 
Turzii, în perioada 2014-2020 ( legea achizitilor publice modificata, Ordin 6906, noile  modele de contracte de 

lucrari ) documentatiile de atribuire pentru contractele de lucrari au trebuit /trebuie revizuite  astfel incat sa  

respecte legislatia in vigoare, care implicit conduc la refacerea graficului de implementare.  

In cazul contractului CS2-ASISTENTA TEHNICA PENTRU SUPERVIZAREA LUCRARILOR DIN CADRUL 

PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ , avand in 
vedere numarul mare de ofertanti , foarte multa documentatie de evaluat, contestatii.  

In cazul contractului CL 5, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 

ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari.  

In cazul contractului CL 7, avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi executate, numarul mare de 

ofertanti, volumul mare al documentatiilor de evaluat, multe solicitari de clarificari.  

In cazul contractului de furnizare “Procurare bunuri necesare functionării UIP, la data de 05.11.2018, conform 
deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 753, a fost anulată procedura simplificată. Procedura a fost 

republicată în SICAP la data de 06.12.2018. 

In cazul contractului CL 6, la data de 04.02.2019 au fost depuse contestații de către ofertanții LUDWIG 

PFEIFFER și EUSKADI. Decizia CNSC nr. 305/C5/152/160 din 04.03.2019 inregistrata la CAA sub nr. 

3183/12.03.2019 (Consiliul decide: respinge exceptia lipsei de interes invocata de entitatea contractanta cu 
privire la contestatoarea EUSKADI; respinge exceptia invocată de entitatea contractanta privind lipsa dovezii 

calității de reprezentant a semnatarului contestației formulată de LUDWIG PFEIFFER; respinge, ca nefondate 

contestațiile depuse de EUSKADI și LUDWIG PFEIFFER). La data de 18.03.2019 a fost depusă de către 

EUSKADI plângere împotriva deciziei CNSC. Conform Deciziei civile nr.509/2019 din 11.04.2019 emisă de 

Curtea de Apel Cluj se respinge plângerea declarată de petenta SC EUSKADI SRL, împotriva deciziei C.N.S.C 
nr.305/C5/152/160 din 04.03.2019, pe care o menține în întregime. 

Pentru contractul CL3, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 

(25.03.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. Procedura s-a republicat în SICAP la data de 05.05.2020. Conform 

notei justificative CAA nr. 13617/15.09.2020, s-a prelungit perioada de evaluare a ofertelor pana la data de 

27.11.2020  

In cazul contractului CL 2, conform deciziei de Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8519/14.06.2019, a fost 
anulată procedura de licitatie deschisa, in conformitate cu prevederile art.225, alin.(1), lit.a) din Legea 99/2016 

privind achizitiile sectoriale si deoarece nu a fost depusa nicio oferta admisibila. Procedura s-a republicat în 

SICAP la data de 28.08.2020. Procedura se află în faza de depunere oferte. 

In cazul contractului CL 1, conform notei justificative CAA nr. 15800/14.10.2019, s-a prelungit perioada de 

evaluare a ofertelor pana la data de 24.01.2020. 
In cazul contractului CS1, conform notei justificative CAA nr. 20026/17.12.2019, s-a prelungit perioada de 

evaluare a ofertelor pana la data de 23.07.2020. 

Pentru contractul CL12, procedura a fost anulata automat in SICAP deoarece la data limita de depunere oferta 

(16.12.2019) nu au existat ofertanti inscrisi. La data de 20.10.2020, s-a reinitiat procedura de licitatie deschisa. 

A fost depusa contestatie de catre Euskadi nr. 16290/30.10.2020 iar prin Decizia CNSC nr. 
2246/C1/2394/07.12.2020 a fost admisa contestatia. 

In cazul contractului CA1 (Lot2), conform notei justificative CAA nr. 7436/10.06.2020, s-a prelungit perioada 

de evaluare a ofertelor pana la data de 24.08.2020. Totodata, la data de 04.05.2020, a fost depusa contestatie de 

catre Vestra Industry. La data de 25.05.2020 s-a emis Decizia CNSC nr. 19678/815/C6 prin care s-a dispus 

admiterea contestatiei si continuarea procedurii in cauza prin reelavuarea ofertei depuse de Gradinariu Import 

Export. La data de 06.07.2020 au fost depuse două contestații de către Vestra Industry SRL, respectiv 
Gradinariu Import Export. Decizia CNSC nr.31366/1315/1349/C7/04.08.2020 înregistrată la CAA sub nr. 
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11138/06.08.2020, prin care se respinge ca nefondată contestația depusă de Vestra Industry iar Grădinariu 

Import Export a renunțat la contestație. In conformitate cu Hotârârea Curții de Apel nr. 1074/16.09.2020-
anulare Decizia CAA nr. 8320/23.06.2020 privind anularea procedurii, respectiv anulare în parte raport 

procedura-Lot2. 

Potrivit deciziilor Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 4775/13.04.2020, respectiv 8320/23.06.2020 au fost 

anulate procedurile de licitatie deschisa CA1_Lot1+Lot2, in conformitate cu prevederile art.225, alin.(1), lit.a) 
din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Decizia CNSC nr. 31366/1315/1349/C7/04.08.2020 

înregistrată la CAA sub nr. 11138/06.08.2020, prin care se respinge ca nefondată contestația depusă de Vestra 

Industry iar Grădinariu a renunțat la contestație. Prin Hotărârea Curții de Apel nr.1074/16.09.2020 s -a hotărât 

anularea deciziei de anulare a CAA nr. 8320/23.06.2020 precum și anularea în parte a Raportului procedurii.  

Pentru contractul CL11, la data de 03.06.2020, a fost depusa contestatie de catre Euskadi iar conform notei 
justificative CAA nr. 7274/05.06.2020, s-a prelungit perioada de evaluare a ofertelor pana la data de 

12.08.2020. Decizia CNSC nr. 1098/C2/1066/01.07.2020 înregistrată la CAA sub nr. 9832/15.07.2020, prin 

care se respinge ca nefondată contestația. 
 

IV. Informatii detaliate privind contractele  

IV.1 Informaţii privind actele adiţionale 

Contract 

(lista 

contracte cf. 

fisei 

saptamanale) 

Nr si data 

contract 

Data 

initiala 

finalizare 

contract 

Act adiţional 
Justificări/obiectul 

modificarii 

   Număr/dată Zile 

extindere 
durata si 

data 

finalizare 
actualizata 

(daca este 
cazul) 

Valoare 

(daca 
este 

cazul) 

 

Asistenta 
Tehnica pentru 

pregatirea 
Aplicatiei de 
Finantare si a 

documentatiilor 
de atribuire 

pentru proiectul 
regional de 
dezvoltare a 

infrastructurii de 
apa si apa uzata 
din regiunea 

Turda-Campia 
Turzii, in 

perioada 2014-
2020 

 
 

 
 
20643/ 

09.10.2014 

 
 

 
 
 

07.10.2020 

1 
/16.01.2015 

- - 1.Inlocuire experti  
-expert secundar 

-expert secundar achizitii 
-expert principal lider adjunct de 
proiect 

2 

/12.06.2015 

- - 1.Lista expertilor cheie 

2.Defalcarea bugetului 
3.Graficul de desfasurare a 

activitatilor 
4.Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

5.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 
6.Graficul cu momentele 

semnificative considerate pe 
parcursul derularii contractului de 

AT 

3 
/21.09.2015 

- - 1. Lista expertilor cheie 
2.Defalcarea bugetului 
3.Graficul de desfasurare a 

activitatilor 
4.Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

4 

/14.12.2015 

- - 1.Contractul de servicii cu textul 

actual”Platile vor fi efectuate in Lei 
in contul bancar notificat de 



8 
 

Prestator,Achizitorului, conform 
tabelului. 
2.Conditiile generale din cadrul 

contractului 
3.Graficul de desfasurare a 

activitatilor  
4.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 

5.Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

6. Graficul de distributie a 
inputurilor pe activitati 

5 

/10.06.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
2. Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 

contractului de AT 

6 
/12.08.2016 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activitatilor 
2. Graficul cu momentele 

semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

3. Lista expertilor cheie 

7 
/12.10.2016 

- - 1.Calendarul de finalizare a 
activitatilor 
2.Graficul cu momentele 

semnificative pe parcursul derularii 
contractului de AT 

8 
/20.12.2016 

- - 1.Componenta Asociatie de 
Dezvoltare Intercomunitara Apa 

Vaii Ariesului 
2 Graficul de distributie a 

inputurilor pe activ 

9 
/31.01.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 
noncheie 

10 

/13.04.2017 

- - 1. Calendarul de finalizare a 

activitatilor 
2. Graficul cu momentele 
semnificative pe parcursul derularii 

contractului de AT 

11 
/19.09.2017 

- - 1.Expert secundar achizitii 
2.Lista cu personalul cheie si 

noncheie 

12 
/28.12.2017 

- - Adaugare cont IBAN pentru plata 

   13/ 
15.07.2019 

- - 1. Calendarul de finalizare a 
activităților; 

2. Art. 23.4 lit. b) Condiții Generale 
ale contractului. 

   14/ 
21.10.2019 

- - Se anuleaza art. 2 al actului 

aditional nr. 13/15.07.2019, privind 

modificarea art. 23.4 lit. b) Condiții 

Generale ale contractului 

   15/ 
02.10.2020 

39 luni 
(total 111 

luni) 

- Modificari: 

- art.5-Durata contract; 

- art.7-Plati si conturi bancare;             
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- Calendarul de predare a 

rapoartelor generale; 

- Art. 23 (4), lit. b),paragraful 2  din 

Conditii generale ale contractului. 

   16/ 
27.11.2020 

- - Modificari: 

-Articolele 2,3,4 din actul aditional 

nr. 15 se anulează; 

-Art. 7, alin. 7.2. coloana aferentă 

plății partiale; 

- Calendarul de finalizare a 

activităților; 

- Art. 23 (4), lit. b),paragraful 2  din 

Conditii generale ale contractului. 

CS2 - Asistenta 

Tehnica pentru 
Supervizarea 
Lucrarilor 

11042/ 

16.07.2018 

31.12.2023 1 

/16.07.2018 

- - Suspendare executare contract până 

la data la care obținerea fondurilor 
necesare din POIM este asigurată 
de Autoritatea Contractantă. 

2 

/02.11.2018 

- - În temeiul art. 18 – Modificarea 

Contractului de Servicii din 
Condițiile Generale ale 

Contractului. 

3 
/13.06.2019 

- - Inlocuire experti principali. 

4 
/14.11.2019 

- - Inlocuire expert principal. 

5/ 

20.02.2020 

- - Inlocuire expert principal. 

6/ 
07.04.2020 

- - Inlocuire expert principal. 

7/ 
30.07.2020 

- - Inlocuire expert principal. 

8/ 

30.09.2020 

- - Extinderea termenului pentru 

recuperarea avansului si majorarea 
cotei de deducere. 

CL5 17529 

/31.10.2018 

12.01.2022 7346 

/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-

GROUPE SOCIETE GENERALE. 

17930/ 
02.12.2020 

  Completare Subclauza 13.7-
Actualizari generate de modificari 
ale legilor, Conditii speciale de 

contract. 

CL7 17528 
/31.10.2018 

12.01.2022 
 

7347 
/27.05.2019 

- - Înlocuire cont deschis la BRD-
GROUPE SOCIETE GENERALE. 

17929/ 
02.12.2020 

- - Completare Subclauza 13.7-
Actualizari generate de modificari 

ale legilor, Conditii speciale de 
contract. 

Procurare 
bunuri necesare 

funcționării UIP 

2036 
/18.02.2019 

15.09.2019 7529 
/29.05.2019 

- - Modificare art. 14, pct. 14.1 din 
contract cu privire la garanția de 

bună execuție. 

CS1- Asistenta 
Tehnica pentru 

Managementul 
Proiectului 

10030/ 
21.07.2020 

03.02.2025 14110/ 
22.09.2020 

- - Înlocuire expert achiziții. 

CL6 5985/ 
06.05.2019 

12.01.2022 16398/ 
02.11.2020 

- - Coeficient global de actualizare a 
pretului contractului ca urmare a 

impactului OUG nr. 114/2018. 
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IV.2 Informaţii privind modificările contractelor, altele decât acte adiţionale  

Contract  (lista 

contracte cf. fisei 

saptamanale) 

Ordin de Variaţie/Ordin 

administrativ  

Aprobat/Neaprobat 

de Inginer 

Justificări si obiectul 

modificarii pe scurt 

 Număr/Data Valoare   

Contract de servicii nr. 

11042/16.07.2018 
O.A.  din 

05.11.2018 

- - Începere prestare servicii 

O.A. nr. 

1/03.12.2018  

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Constantin Alexandrescu, pe poziția de 

Expert revendicări contractuale 

O.A. nr. 

2/03.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Octavian Dumitru, pe poziția de 

Diriginte de șantier-Construcții edilitare 

și de gospodărie comunală. 

O.A. nr. 

3/03.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer de 

cantități 

O.A. nr. 

4/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Robu Alexandru, pe poziția de Inginer 

rezident CL5 

O.A. nr. 

5/06.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert principal 

Rodica Albei, pe poziția de Inginer 

rezident CL7 

O.A. nr. 

6/17.12.2018 

- - Aprobare mobilizare expert secundar 

Brindusa Mitu, pe poziția de Inginer 

AQ/CQ 

O.A. nr. 

7/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert  Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

8/28.01.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Czira 

David-Liviu, pe pozitia de Inginer 

topograf. 

O.A. nr. 

9/06.02.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Bodea Soni 

Mihai, pe pozitia de Diriginte de șantier-

Construcții edilitare și de gosdpodărie 

comunală. 

O.A. nr. 

10/05.03.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Cozac 

Niculina, pe pozitia de Coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

11/10.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Pătruțiu 

Mihail-Iuliu, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL7). 

O.A. nr. 

12/11.07.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Octavian 

Dumitru, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 

O.A. nr. - - Realocarea unui număr de 30 de zile din 
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12.1/01.08.2019 cadrul liniei bugetare Experți secundari 

(exclusiv diriginții de șantier și expert 

revendicaări contractuale), aferente 

Etapei I, de la Expert secundar – Inginer 

Cantități la Expert secundar – Inginer 

AQ/CQ. 

O.A. nr. 

13/19.09.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Hedes 

Marius Gheorghe, pe pozitia de 

Diriginte de santier-

Drumuri,poduri,tunele,piste de 

aviatie,transport pe cablu. 

 O.A. nr. 

14/31.10.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lonca 

Cornel-Cristian, pe pozitia de Diriginte 

de santier-Constructii edilitare si de 

gospodarie comunala (CL6). 

O.A. nr. 

15/06.11.2019 

- - Aprobare mobilizare expert Lucaci 

Elena-Tania, pe pozitia de Diriginte de 

santier-Drumuri, poduri, tunele, piste de 

aviație, transport pe cablu. 

O.A. nr.  

16/05.05.2020 

- - Aprobare mobilizare expert secundar  

Luminita Giorgiana Mititelu, pe pozitia 

de Inginer Proces Tratare. 

O.A. nr 

17/05.05.2020 

- - Aprobare mobilizare expert secundar  

Daniel Lacatusu, pe pozitia de Inginer 

Automatizari si SCADA. 

O.A. nr. 

18/19.05.2020 

- - Aprobare mobilizare expert secundar  

Emilian Traista pe pozitia de Expert 

Revendicari Contractuale. 

O.A. nr. 

19/24.07.2020 

- - Începere prestare servicii – Etapa II. 

 O.A. nr. 

20/27.08.2020 

- - Aprobare mobilizare temporară expert  

Octavian Dumitru, pe pozitia de 

Diriginte de șantier –contract CL11. 

O.A. nr. 

21/08.09.2020 

- - Înlocuire expert mobilizat conform 

Ordin administrativ nr. 10/05.03.2019 

cu noul expert secundar propus domnul 

Luca Adrian, pe pozitia de coordonator 

SSM. 

O.A. nr. 

22/08.09.2020 

- - Aprobare mobilizare expert Brândușa 

Mitu pe pozițiile Inginer de cantități și 

Expert AQ/CQ pentru Etapa 2. 

O.A. nr. 

23/16.09.2020 

- - Aprobare mobilizare expert Blaga 

Adrian Alexandru  pe pe pozitia de 

Diriginte de șantier –Constructii 

edilitare și de gospodărie comunală-

contract CL1. 

O.A. nr. 

24/16.09.2020 

- - Aprobare mobilizare expert Tabaran  

Alexandru  pe pe pozitia de Diriginte de 

șantier –Construcții civile , industriale și 

agricole,categoria de importanta C- 

contract CL1. 
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O.A. nr. 

25/12.10.2020 

- - Aprobare mobilizare expert Cristea 

Adrian Răzvan  pe pe pozitia de Inginer 

Mecanic-Etapa I. 

O.A. nr. 

26/12.10.2020 

- - Aprobare mobilizare expert Teodorescu 

Mircea Eugen  pe pe pozitia de Inginer 

structuri civile-Etapa I. 

O.A. nr. 

27/23.10.2020 

- - Aprobare inlocuirea domnului Octavian 

Dumitru si mobilizarea noul expert 

propus  si anume domnul Pătru Mihai, 

pe pozitia de dirigine de șantier-

Construcții edilitare și de gospodărie 

comunală-Etapa I pe contractele de 

lucrări CL5, CL6 și CL7. 

Aprobare inlocuirea domnului Octavian 

Dumitru si mobilizarea noul expert 

propus  si anume domnul Miclăuș Radu, 

pe pozitia de dirigine de șantier-

Construcții edilitare și de gospodărie 

comunală-Etapa I pe contractul de 

lucrări CL11. 

O.A. nr. 

28/11.11.2020 

- - Aprobare mobilizare expert Pușcău 

Dorel  pe pe pozitia de Diriginte de 

șantier-Construcții edilitare și de 

gospodărie comunală-Etapa 2 (pe 

contractul de lucrări CL9): 

Aprobare mobilizare expert Cheregi 

Daniel  pe pe pozitia de Diriginte de 

șantier-Construcții edilitare și de 

gospodărie comunală-Etapa 2 (pe 

contractul de lucrări CL10). 

Contract de lucrări nr. 

17528/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. 1 din 

05.08.2019 

-24,237.03 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 2 din 

04.10.2019 

-9.075.61 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.09.2019 până 

la 17.10.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 
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aceasta perioada. 

O.V. 3 din 

18.12.2019 

-31,238.07 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.10.2019 până 

la 17.12.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

 O.V. 4 din 

02.04.2020 

54,350.71 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.12.2019 până 

la 14.04.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

O.V. 5 din 

14.05.2020 

-87.407,14 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate până la data 

prezentului ordin, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

 O.V. 6 din 

17.07.2020 

-2,985.69 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate până la data 

prezentului ordin, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

O.V. nr. 

7/24.09.2020 

-201,359.62 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 
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executate sau estimate până la data 

prezentului ordin, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

 O.V. nr. 

8/11.12.2020 

-143,382.03 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate până la data 

prezentului ordin, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului in 

aceasta perioada. 

Contract de lucrări nr. 

17529/31.10.2018 

O.A.  din 

12.12.2018 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. 1 din 

05.08.2019 

-103,238.66 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.12.2018 până 

la 31.07.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 2 din 

04.10.2019 

-117,624.91 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 01.08.2019 până 

la 30.09.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 3 din 

12.11.2019 

-55,318.65 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.09.2019 până 

la 04.11.2019, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

 O.V. 4 din 

07.02.2020 

-144.535,81 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 
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lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 05.11.2019 până 

la 27.01.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

 O.V. 5 din 

28.02.2020 

30,761.47 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.01.2020 până 

la 17.03.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 6 din 

31.03.2020 

-98,329.71 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 18.03.2020 până 

la 15.04.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 7 din 

19.05.2020 

-42,066.56 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate pana la aceasta 

data, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

 O.V. 

8/03.07.2020 

-245,938.25 lei Aprobat de Inginer. Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate pana la aceasta 

data, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

O.V. 

9/18.09.2020 

-115,127.32 lei Aprobat de Inginer. 

 

 

Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 
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executate sau estimate pana la aceasta 

data, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului, in aceasta perioada. 

 O.V. 

10/07.12.2020 

-44,917,86 lei. Aprobat de Inginer. 

 

Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate sau estimate pana la aceasta 

data, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului, in aceasta perioada. 

Contract de furnizare nr. 

2036/18.02.2019 

O.A.  din 

14.03.2019 

- - Începere furnizare produse. 

Contract de lucrări nr. 

5985/06.05.2019 

O.A. din 

12.06.2019 

- - Începere execuție lucrări 

O.V. 1 din 

19.07.2019 

-54.44 lei  Aprobat de Inginer. Modificarea nr. 1 a devenit necesară ca 

urmare a necesității reglării diferențelor 

valorice rezultate în urma aplicării 

rotunjirii prețurilor unitare la două 

zecimale din Oferta financiară a 

Antreprenorului. Aceste diferențe 

valorice sunt de 54.44 lei (fara TVA), 

care diminuează valoarea contractului la 

suma estimată de 105,685,855.21 lei 

(fără TVA) față de valoarea de contract 

acceptată de 105,685,909.65 lei(fără 

TVA). 

O.V. 2 din 

20.01.2020 

-139.348,95 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 12.06.2019 până 

la 27.12.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

O.V. 3 din 

24.04.2020 

-218.875,45 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate în perioada 28.12.2019 până 

la 24.04.2020, clarificând astfel, din 

punct de vedere financiar, situația 

înregistrată la nivelul contractului.  

 O.V. 4 din 18.582.55 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 
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 28.05.2020 contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

O.V. 5 din 

23.07.2020 

-5,630,78 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

O.V. 6 din 

19.08.2020 

69,506.10 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului. 

O.V. 7 din 

23.09.2020 

113,513.88 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului, în aceasta perioada.  

 O.V. 8 din 

05.11.2020 

-69,297.59 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului, în aceasta perioada.  

 O.V. 9 din 

10.12.2020 

-42,152.10 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 
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lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului, în aceasta perioada.  

Contract de lucrări nr. 

19131/03.12.2019 

O.A. din 

12.12.2019 

- - Începere execuție lucrări. 

Contract de furnizare nr. 

6621/26.05.2020 

O.A. din 

10.06.2020. 

- - Începere furnizare produse. 

Contract de servicii nr. 

10030/21.07.2020 

O.A. din 

03.08.2020 

- - Începere prestare servicii. 

O.A. din 

21.08.2020 

- - Mobilizare experți secundari și alți 

experți. 

O.A. din 

23.11.2020. 

- - Mobilizare expert jurist  (categoria 

alti experti). 

Contract de lucrări nr. 

9741/14.07.2020 

O.A. din 

12.08.2020 

- - Începere execuție lucrări. 

O.V. 1 din 

30.10.2020 

-102,83 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare necesității reglării diferențelor 

valorice rezultate în urma aplicării 

rotunjirii prețurilor unitare la două 

zecimale din Oferta financiară a 

Antreprenorului. 

O.V. 2 din 

09.11.2020 

-93,017.75 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului, în aceasta perioada.  

OV 3 din 

14.12.2020 

-111,311.30 lei Aprobat de Inginer Modificarea a devenit necesară ca 

urmare a implementării în teren a 

contractului. Scopul ordinului este de a 

uniformiza listele de cantități aferente 

lucrărilor conform Proiectului Tehnic cu 

cantitățile rezultate în urma lucrărilor 

executate până la data emiterii acestui 

ordin, clarificând astfel, din punct de 

vedere financiar, situația înregistrată la 

nivelul contractului, în aceasta perioada.  

Contract de lucrări nr. 

15960/26.10.2020 

O.A. din 

12.11.2020. 

- - Începere execuție lucrări. 

Contract de lucrări nr. 

16510/04.11.2020 

O.A. din 

23.11.2020. 

- - Începere execuție lucrări. 

Contract de furnizare 

nr.17571/23.11.2020 

O.A. din 

08.12.2020. 

- - Începere furnizare produse. 
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IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari  

Contract lucrari 

(lista contracte cf. 

fisei saptamanale) 

Avize, 

acorduri, 

autorizatie de 

construire* 

Proces verbal de 

receptie la 

finalizarea 

lucrarilor  

 

Proces 

verbal de 

receptie 

final  

Observaţii (se vor mentiona 

problemele existente in 

derularea contractului)  

La data de 20.02.2019 s-a obtinut Certificatul de urbanism 

avand nr. 144 si înregistrat la CAA sub nr. 
2357/25.02.2019 obținut în scopul D.T.A.C.  PROIECT 

REGIONAL DE DEZVOLTARE A 
INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN 

REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII ÎN PERIOADA 
2014-2020, cu valabilitate de 24 de luni.    S-a prelungit 

valabilitatea certificatului de urbanism de la data de 
20.02.2021 până la data de 20.02.2022. 

  

 

CL5  

Autorizatie de 

construire nr. 

601/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20103/14.12.2018) 

  

 

CL6 

Autorizatie de 

construire nr. 

602/13.12.2018 (nr. 

CAA 

20104/14.12.2018) 

  

 

CL7 

Autorizatie de 

construire nr. 

610/18.12.2018 (nr. 

CAA 

20376/19.12.2018) 

  

 

CL8 

Autorizatie de 

construire nr. 

467/01.10.2019 (nr. 

CAA 

15694/11.10.2019) 

  

 

CL9 

Autorizatie de 

construire nr. 

511/22.10.2019 (nr. 

CAA 

16658/25.10.2019) 

  

 

CL10 

Autorizatie de 

construire nr. 

552/22.11.2019 (nr. 

CAA 

19299/05.12.2019) 

  

 

CL11 

Autorizatie de 

construire nr. 

472/01.10.2019 (nr. 

CAA 

15468/09.10.2019) 

  

 

CL12 Autorizatie de    
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construire nr. 

474/02.10.2019 (nr. 

CAA 

15695/11.10.2019) 

 

IV.4  Informaţii privind revendicările si penalitățile  

Revendicări 

Revendicarea nr./data Obiectul revendicării, pe scurt Stadiul soluționării revendicării 

662/21.01.2019 aferenta CL5 

Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

114/28.12.2018. 

A se vedea actul aditional nr. 

2/02.12.2020 

772/22.01.2019 aferenta CL7 

Sub-clauza 20.1, revendicare plati 

suplimentare conform OUG 

114/28.12.2018. 

A se vedea actul aditional nr. 

2/02.12.2020 

8056/07.06.2019 aferenta CL6 

Clauza 69a.1 alin.(3), actualizare 

pretului prin efectul modificarilor 

legislative intervenite conform OUG 

114/28.12.2018. 

A se vedea actul aditional nr. 

1/02.11.2020 

1679/07.02.2020 aferenta CL1 

Sub-clauza 69a in legatura cu  Sub-

clauza 48.8, subpunctul 1- 

actualizare pretului prin efectul 

modificarilor legislative intervenite 

conform OUG 114/28.12.2018. 

În analiză la Inginer. 

4039/23.03.2020 aferenta CL1 

Clauza 69.a in legatura cu clauza 

66.2-Forta majora si denuntare 

unilaterala 

În analiză la Inginer. 

 

Penalități aplicate 

Contractul Penalitatea aplicată Observații 

Nu este cazul.   

 

IV.5 Evidenta echipamentelor achizitionate (contracte de furnizare sau alt tip de contracte 

in cadrul carora se achizitioneaza si echipamente)  

Echipamente/Mijloace de transport 

achiziţionate în perioada de raportare 

curentă: 

Eligibil/ 

neeligibil 

Nr. 

Bucăţi 

Serie / Nr. inventar  

A se vedea, în acest sens, Anexa la prezentul raport, denumită Contract/obiect: CA 1 - CONTRACT DE 

ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI UTILAJE TEHNOLOGICE SI DOTARI DE LABORATOR-Lot3-FURNIZARE DOTARI DE 
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LABORATOR. 

 

IV.6. Contribuția beneficiarului  

 

Contract de imprumut 

  

Sursa Valoare platită fără TVA Rest 

Cumulat 

la zi 

Nu este cazul. 
   

 

IV.7 Probleme și descrierea progresului înregistrat în perioada de referința, pentru fiecare 

contract de achiziție în parte (inclusiv contractele neeligibile), si actiunile 

propuse/implementate de Beneficiar*  

*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc. 

- mobilizarea slaba a Antreprenorilor care conduce la ritmul lent de executie a lucrarilor; 

- documentațiile de atribuire se află în revizuire, având în vedere faptul că s-a renunțat la unele 

investiții în urma aprobării Aplicației de Finanțare de către Comisia Europeană .  

 

V. Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare (faza II, dupa caz) 

 

V.1 Graficul de rambursare a cheltuielilor***  
 

Nr. cererii 
de 

rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce vor 
fi solicitate în cererea de 
rambursare (funding gap – 

EU+BS+BL)  
(LEI) 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile ce 

vor fi solicitate în 
cererea de rambursare 

(EU+BS) 
(LEI) 

Luna depunerii cererii de 
rambursare la AM** 

1 226.898,51 222.360,54 martie 2018 

2 199.244,00 195.259,12 mai 2018 

3 162.474,98 159.225,48 iunie 2018 

4 81.940,11 80.301,31 august 2018 

CP1 22.000.000,00 22.000.000,00 septembrie 2018 

5 164.311,99 161.025,75 septembrie 2018 

6 169.748,48 166.353,51 noiembrie 2018 

7 1.567.262,88 1.535.917,62 februarie 2019 

8 252.191,00 247.147,18 aprilie 2019 

9 12.010.885,73 11.770.668,02 iunie 2019 

10 427.027,16 418.486,62 august 2019 
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11 1.732.435,73 1.697.787,02 septembrie 2019 

12 4.043.512,31 3.962.642,06 octombrie 2019 

13 1.210.130,36 1.185.927,75 decembrie 2019 

14 5.439.898,36 5.331.100,39 ianuarie 2020 

15 1.947.447,37 1.908.498,42 martie 2020 

16 7.581.126,13 7.429.503,61 aprilie 2020 

17 2.473.167,04 2.423.703,70 mai 2020 

18 2.555.301,71 2.504.195,68 iunie 2020 

CP2 20.000.000,00 20.000.000,00 iulie 2020 

19 2.983.198,94 2.923.534,96 august 2020 

20 4.737.664,36 4.642.911,07 septembrie 2020 

21 3.774.943,12 3.699.444,26 octombrie 2020 

22 3.458.398,99 3.389.231,01 noiembrie 2020 

23 8.960.392,45 8.781.184,60 decembrie 2020 

24 6.206.603,50 6.082.471,43 ianuarie 2021 

25 20.192.728,27 19.788.873,70 februarie 2021 

26 29.200.076,93 28.616.075,39 martie 2021 

27 17.593.450,24 17.241.581,23 aprilie 2021 

28 11.540.684,66 11.309.870,96 mai 2021 

29 14.389.857,01 14.102.059,87 iunie 2021 

30 20.319.872,76 19.913.475,30 iulie 2021 

31 12.317.094,60 12.070.752,71 august 2021 

32 18.351.208,15 17.984.183,98 septembrie 2021 

33 15.781.505,20 15.465.875,09 octombrie 2021 

34 17.796.976,19 17.441.036,66 noiembrie 2021 

35 14.747.484,27 14.452.534,59 decembrie 2021 

36 13.792.224,29 13.516.379,81 ianuarie 2022 

37 8.924.303,99 8.745.817,91 februarie 2022 

38 19.780.666,83 19.385.053,50 martie 2022 

39 11.229.117,51 11.004.535,16 aprilie 2022 

40 11.796.237,75 11.560.313,00 mai 2022 

41 12.622.002,24 12.369.562,19 iunie 2022 

42 13.445.938,66 13.177.019,89 iulie 2022 

43 26.302.164,59 25.776.121,30 august 2022 

44 12.483.328,68 12.233.662,11 septembrie 2022 

45 9.946.190,01 9.747.266,21 octombrie 2022 

46 10.960.734,12 10.741.519,43 noiembrie 2022 

47 19.472.096,40 19.082.654,48 decembrie 2022 

48 7.859.750,34 7.702.555,33 ianuarie 2023 

49 7.774.683,95 7.619.190,27 februarie 2023 

50 7.729.943,57 7.575.344,70 martie 2023 

51 7.189.840,80 7.046.043,98 aprilie 2023 

52 7.080.328,96 6.938.722,39 mai 2023 

53 9.814.096,13 9.617.814,21 iunie 2023 

54 6.038.069,00 5.917.307,62 iulie 2023 

55 12.055.938,93 11.814.820,16 august 2023 

56 12.862.518,93 12.605.268,56 septembrie 2023 

57 12.055.938,93 11.814.820,16 octombrie 2023 

58 12.055.938,93 11.814.820,16 noiembrie 2023 
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59 14.506.384,72 14.216.257,03 decembrie 2023 

60 49.801.354,55 48.805.327,46 ianuarie 2024 

Total buget* 602.176.936,30 590.133.397,57 36.407.219,59 

 
CP1) – Cerere de prefinantare nr.1 
* pentru a nu fi denaturat bugetul estimat al proiectului valoarea cererii de prefinantare nr.1 nu s -a adunat la 
totalul cheltuielilor eligibile estimate in grafic. 
 

Prin adresa 1807/06.02.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #1. Fata de graficul de rambursare 
initial, transmis in data de 12.12.2017 (prin Adresa CAA nr.19049) au fost necesare modificari, in urma refacerii 

planului de achizitii. 
 
Prin Adresa 7740 din 22.05.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #2. Fata de graficul de 

rambursare revizuit #1  prin Adresa 1867 din  06.02.2018, au fost necesare modificari, in urma refacerii planului de 
achizitii.  

 
Prin adresa 12195/06.08.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #3. Fata de graficul de rambursare 

revizuit #2 au fost aduse modificari in urma actualizarii planurilor de achizitii si de implementare. 

 
 Prin adresa 14071/05.09.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #4. Fata de graficul de rambursare 
revizuit #3 prezentul grafic cuprinde cererea de prefinantare nr.1 

 
 Prin adresa 18902/26.11.2018 s-a transmis graficul de rambursare revizuit #5. Fata de graficul de rambursare 

revizuit #4 au intervenit urmatoarele modificari: 
 

- desi au fost semnate contractele CS2, CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna noiembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 
grafic de rambursare in luna decembrie 2018; 
 

- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 
2018, intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri, estimam semnarea contractului de lucrari la inceputul anului 

2019, motiv pentru care factura de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna martie 2019. 
 
 In luna decembrie 2018 nu s-a reusit depunerea cererii de rambursare conform graficului revizuit #5, drept 

pentru care urmeaza transmiterea unei notificari de modificare a graficului de rambursare care sa cuprinda in 2019 ceea 
ce nu a fost rambursat in luna decembrie 2018. Dintre estimarile lunii decembrie cuprinse in grafic revizuit #5, dupa 
incasarea prefinantarii din data de 18.12.2018 s-a reusit plata facturii de avans CS2, celelalte 2 facturi de avans (CL5 si 

CL7) nefiind inca emise de antreprenor (acesta fiind in proces de obtinere a instrumentului de garantare a avansului)  
  

 Prin adresa nr.1652/11.02.2019  s-a transmis graficul de rambursare #6. Fata de graficul revizuit #5 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- factura de avans aferenta contractului CS2 a fost prevazuta in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, iar 

in prezentul grafic in luna februarie 2019; 
- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna decembrie 2018, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 

grafic de rambursare in luna aprilie 2019; 
- in ceea ce priveste CL6 a carui factura de avans a fost prevazuta  in estimarea anterioara, in luna decembrie 

2018. Intrucat procedura de atribuire sufera intarzieri din cauza contestatiilor depuse, motiv pentru care factura 
de avans este cuprinsa in prezentul grafic de rambursare in luna iulie 2019. 
 

Prin adresa nr. 5391/17.04.2019 s-a transmis graficul de rambursare #7. Fata de graficul revizuit #6 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- desi au fost semnate contractele CL5 si CL7, pana la data prezentei nu au fost emise facturile de avans, 

prevazute in estimarea anterioara in luna aprilie 2019, drept pentru care acestea sunt cuprinse in prezentul 
grafic de rambursare in luna iunie 2019; 

- a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu noile estimari in ceea ce priveste atribuirea contractelor (se 
va relansa procedura de atribuire pentru CL3 si au fost  reprogramate lansarile celorlalte proceduri de atribuire, 
motivate de aplicatia de finantare care se afla in evaluare la Comisia Europeana, pentru care se asteapta revizia 

finala). 
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In luna august se va inainta catre DRI/AM o Notificare de modificare grafic de rambursare prin care se vor 

actualiza valoarea totala a proiectului conform AA nr.2/15.07.2019 la contractul de finantare nr.156/18.12.2017, 
precum si estimarile de rambursare raportate la situatiile de lucrari existente.   

 
 Prin adresa nr. 12868/28.08.2019 s-a transmis graficul de rambursare #8. Fata de graficul revizuit #7 au 

intervenit urmatoarele modificari: 

-  pana la data prezentei nu au fost emise facturile aferente CIP 1 pentru CL5 si CL7 , prevazute in estimarea 
anterioara in luna iulie 2019, motiv pentru care graficul de rambursare a fost afectat; 

-  a fost actualizat cashflow-ul proiectului corelat cu Actul aditional nr.2/15.07.2019 la Contractul de finantare 

156/18.12.2017, ca urmare a aprobarii,de catre Comisia Europeana a aplicatiei de finantare revizuita in luna aprilie 
2019. 

Prin adresa nr. 19351/06.12.2019 s-a transmis graficul de rambursare #9. Fata de graficul revizuit #8 au 
intervenit urmatoarele modificari: 

- CIP-ul 3 pentru CL6 in prezentul grafic este prevazut in luna decembrie 2019, fata de estimarea anterioara care 

presupunea acest CIP in luna noiembrie 2019 si nu a fost concretizat in timp util. 
 

 Prin adresa nr. 1151/29,01,2020 s-a transmis graficul de rambursare #10. Fata de graficul de rambursare #9 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- fata de estimarea anterioara care presupunea ca avansul aferent CL1 sa se solicite la rambursare in luna 

februarie 2020, prin concretizarea mai rapida a acestuia, prezentul grafic include suma aferenta avansului in luna 
ianuarie 2020; 

- in cadrul CL5, neconcretizarea CIP-ului 4, a impus amanarea solicitarii la rambursare a valorii aferente 

acestuia, din luna ianuarie 2020 in luna martie 2020. 

 
Prin adresa nr.3511/10.03.2020 s-a transmis graficul de rambursare #11. Fata de graficul de rambursare #10 au 

intervenit urmatoarele modificari: 
- fata de estimarea anterioara care presupunea ca avansul pentru CL6 (conform contract este vorba de transa 

aferenta anului 2020) sa se solicite la rambursare in luna martie 2020, neconcretizarea acestuia a impus amanarea 

solicitarii la rambursare in luna aprilie 2020. 
 

Prin adresa nr.9863/16.07.2020 s-a transmis graficul de rambursare #12. Fata de graficul de rambursare 
revizuit#11, au intervenit urmatoarele modificari: 
 

 am actualizat lunile aprilie, mai si iunie 2020 conform cererilor de rambursare depuse si autorizate de catre 
AM; 

 rambursarea prevazuta la luna iulie 2020 a suportat modificari in ceea ce priveste: 

- contractele CL5, CL6 si CL7, unde situatiile de lucrari autorizate de supervizor sunt mai mici;  
- avansul aferent CL11, precum si taxele ISC aferente se concretizeaza la luna august 2020;  

- avansul aferent CS1-Management se concretizeaza la luna august 2020; 
- este inclusa cerererea de prefinantare nr.2; 

 rambursarea prevazuta la luna august 2020 a suportat modificari in ceea ce priveste: 

- contractele CL5, CL6 si CL7, unde lucrarile estimate sunt mai mici conform situatiilor de la 
supervizor; 

- avansurile aferente CL9 si CL10 se concretizeaza la luna septembrie 2020;  

- rambursarea salariilor aferente lunilor iulie si august se va face la luna septembrie 2020;  
 restul graficului de rambursare a fost corelat cu planul de achizitii actualizat. 

Prin adresa nr.11754/19.08.2020 s-a transmis graficul de rambursare #13. Fata de graficul de rambursare 
revizuit#12, au intervenit urmatoarele modificari: 

 a fost prevazuta o cerere de rambursare in luna iulie 2020 in estimarea anterioara,  iar neconcretizarea CIP-ului 

8 (in timp util) aferent CL5, a determinat amanarea acesteia pentru luna august 2020;  
 rambursarea prevazuta la luna septembrie 2020 a suportat modificari in ceea ce priveste: 

- CIP-ul 9 aferent CL5, este estimat la plata in luna septembrie si va fi solicitat la rambursare in 

luna octombrie 2020; 
- avansurile aferente CL9 si CL10 se estimeaza pentru rambursare in luna octombrie 2020;  

- rambursarea salariilor aferente lunii august se concretizeaza in luna octombrie 2020. 
 

Prin adresa nr.14134/23.09.2020 s-a transmis graficul de rambursare #14. Fata de graficul de rambursare 

revizuit#13, au intervenit urmatoarele modificari: 
- estimarea anterioara nu presupunea ca avansul pentru CL11 sa fie solicitat la rambursare in luna 

septembrie 2020, concretizarea acestuia a determinat modificarea prezentului grafic de 

rambursare; 
- actualizarea valorii CR19 la nivelul autorizat de AM conform notificare nr.78700/04.09.2020. 
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Prin solicitarea nr. 17378/18.11.2020 privind prelungirea perioadei de implementare a proiectului pana la data 

de 31.12.2023 s-a inaintat si noul grafic de rambursare stabilit pentru intreaga durata de implementare (#15).  

 
 

*) Totalul de pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a Contractului de finanțare 

(UE+BS) 

**) Luna ”n” de la semnarea contractului de finanțare 

***) Dacă există modificări față de Graficul inclus în Contractul de finanțare se va menționa acest 

lucru, se transmite şi notificare in acest sens. 

 

V.2 Situația cererilor de plată depuse – NU ESTE CAZUL   

    

 

Nr. 

cerere 

plata 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de plata 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Valoare autorizată 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Data depunerii 

cererii de plata  

Data efectuării 

plații de către 

AM POIM 

     

TOTAL     

 

V.3 Situaţie Cereri de rambursare depuse* 

Nr. 

cerere de 

rambursa

re 

Valoarea eligibilă a 

cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

rambursare 

(UE+BS+BL) (LEI) 

Valoare 

autorizată 

(UE+BS+BL) 

(LEI) 

Data 

depunerii 

cererii de 

rambursare  

Valoarea rambursată şi 

data rambursării  AM POIM 

(FC+BS) (LEI) 

-prefinantare recuperata 

-corectie/creanta bugetara 

1 227,098.51 226,898.51 19.03.2018 
revizuita in 

29.03.2018 

192,863.73 /19.04.2018 
  29,496.81 /24.04.2018 

2 199,244.00 199,244.00 08.05.2018 
revizuita in 

22.05.2018 

195,259.12/30.05.2018 
 

3 162,474.98 162,474.98 29.06.2018 

 

159,225.48 / 18.07.2018 

4 81,940.11 81,940.11 13.08.2018 80,301.31 / 29.08.2018 

5 164,311.99 164,311.99 27.09.2018 161,025.75 / 18.10.2018 

6 169,748.48 169,748.48 28.11.2018 166,353.51 / 10.12.2018 

7 1,567,262.88 1,567,262.88 22.02.2019 1,222,465.04 / 20.03.2019 

8 252,191.00 252,191.00 23.04.2019 196,708.98 / 17.05.2019 

9 12,010,885.73 12,010,885.73 27.06.2019 9,368,490.87 / 22.07.2019 

10 427,027.16 427,027.16 30.08.2019 333.081,19 /  23.09.2019 
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11 1.732.435,73 

 

1.732.435,73 

 

30.09.2019 1.351.299,87 / 18.10.2019 

 

12 4.043.512,31 

 

4.043.512,31 

 

31.10.2019 3.153.939,60/ 20.11.2019 

 

13 1.210.130,36 1.210.130,36 12.12.2019 943.901,67 / 13.01.2020 

14 5.439.898,36 5.439.898,36 

 

30.01.2020 4.243.120,72 / 12.02.2020 

 

15 1.947.447,37 1.947.447,37 12.03.2020 1.519.008,95 / 02.04.2020 

16 7.581.126,13 7.581.126,13 10.04.2020 5.913.278,38 / 13.05.2020 

17 2.473.167,04 2.473.167,04 27.05.2020 1.929.070,29 / 15.06.2020 

18 2.555.301,71 2.555.301,71 29.06.2020 1.993.135,34 / 21.07.2020 

19 3.135.072,11 2.983.198,94 19.08.2020 2.326.895,17 / 04.09.2020 

20 4.888.996,32 4.737.664,36 24.09.2020 3.695.378,20 / 27.10.2020 

21 3.774.943,12 3.597.907,89 23.10.2020 1.102.023,41 / 09.11.2020 

22 3.435.680,51 3.435.680,51 20.11.2020 2.679.830,80 / 03.12.2020 

23 7.450.511,36  04.12.2020  

 

TOTAL 

 

64.930.407,27 

 

55.260.328,25 

 

 

 

42.956.154,20 
 

V.4 Situația cererilor de prefinantare depuse  

Nr. cerere 

prefinantare 

Valoarea eligibilă 

a cheltuielilor 

solicitate în 

cererea de 

prefinantare (LEI) 

Valoare 

autorizată 

Valoare 

plătită de 

către AM 

Data 

depunerii 

cererii de 

prefinantare 

Data 

efectuării 

plații de 

către AM 

POIM 

1 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00  05.09.2018 18.12.2018 

2 20.000.000,00 20.000.000,00 6.248.077,16 17.07.2020 31.07.2020 

3 42.000.000,00 42.000.000,00 24.263.754,24 13.11.2020 23.11.2020 

 

VI. Stadiul 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 de 

servicii 
20643/09.10.2014 

0027763/GBE 

/14.10.2020 

Compania de Asigurari-

Reasigurari Exim 
Romania 

 

348 352.60 

 

31.12.2023 

 

S-a prelungit 

valabilitatea 
de la data de 
15.10.2020 la 

data de 
31.12.2023. 

2. Contract de 
servicii 

11042/16.07.2018 
-CS2 

SGBE 
6554/23.10.2018 

Societatea Asigurarea 
Românească -ASIROM 

VIENNA 
INSURANCE GROUP 

S.A. 

1.308.125,00 
lei 

31.12.2023  

3. Contract de lucrări 
17529/31.10.2018 

-CL5 

seria AV nr. 1084 din 
07.11.2018 

ABC Asigurări 
Reasigurări S.A. 

4.538.649,67 
lei 

31.01.2025 - 

4. Contract de lucrări 

17528/31.10.2018 
-CL7 

seria AV nr. 1085 din 

07.11.2018 

ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

6.766.558,83 

lei 

31.01.2025 - 
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5 Contract de 
furnizare 

2036/18.02.2019 

-Bunuri 

OP nr. 10/25.02.2019 
OP nr.22/05.07.2019 
OP nr 24/05.07.2019 

OP nr 30/13.08.2019 

Compania de Apa Aries 
* 
 

4.282.41 lei 
 
 

15.09.2019 - 

6 Contract de lucrări 

5985/06.05.2019 
-CL6 

 

Seria M nr. 
000046021/13.05.2019 

 

CITY INSURANCE 
S.A. 

10.568.590,97 

RON 

26.05.2025 - 

7 Contract de lucrări 
19131/03.12.2019 

-CL1 

 
Seria AV nr. 

001145/04.12.2019 

 
ABC Asigurări 

Reasigurări S.A. 

8.409.890,74 
Lei 

31.12.2025 - 

8 Contract de 
furnizare 

6621/26.05.2020 
-CA1_Lot3 

SGB nr. GI-
20/2646/29.05.2020 

ING BANK N.V. 
AMSTERDAM-

Sucursala București 

52,709.00 Lei 15.12.2023 - 

9 Contract de 
servicii 

10030/21.07.2020 
-CS1 

SBG 00888-02-
0693604/24.07.2020 

UniCredit Bank 
Sucursala Alba-Iulia 

București 

971.849,00 
Lei 

28.02.2025 - 

10 Contract de lucrări 
9741/14.07.2020 

-CL11 

Polița de asigurare de 
garanții contractuale 

seria AV, nr. 020059 
din 31.07.2020 

ABC Asigurări 
Reasigurări S.A. 

98.936,00  
Lei 

14.02.2026 - 

11 Contract de lucrări 

nr. 
15960/26.10.2020-

CL9 

Polița de garantare 

privind buna execuție a 
contractului, seria 

GBE, Număr poliță: 

0028051 din 
02.11.2020. 

EximAsig Romania 1.448.776,96 

Lei 

02.03.2026 - 

12 Contract de lucrări 
nr. 

16510/04.11.2020-
CL10 

Polița de asigurare de 
garanții contractuale 

seria AV, nr. 022291 
din 11.11.2020 

ABC Asigurări 
Reasigurări S.A. 

874.213,24  
Lei 

07.03.2026 - 

13 Contract de lucrări 

nr. 
16515/04.11.2020-

CL3 

Polița de asigurare de 

garanții contractuale 
privind garanția de 
bună execuție, seria 

BPe, nr. 00005277 din 
11.11.2020 

ASITO KAPITAL 1.154.722.30 

Lei 

10.11.2022 - 

14 Contract de 
furnizare nr. 

17571/23.11.2020-
CA1-Lot 2 

Polița de garantare 
privind buna execuție a 

contractului, Seria 
GBE, număr poliță: 

0028405 din 
24.11.2020  

EximAsig Romania 435.359,20 
Lei 

23.11.2024 - 

Nota * garantia de buna executie aferenta contractului de furnizare 2036/18.02.2019-Bunuri s-a efectuat prin retineri 

succesive de 10%, conform clauzelor contractuale.  

 

VII. Implementarea și modificarea Contractului de finanțare 

 

VII.1 Implementarea proiectului respectă calendarul cuprins în Contractul de Finanţare: 

 

  DA         NU 

Dacă NU:  Descriere motive/Masuri luate 

............................................................. 
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La data de 06.06.2018 s-a inaintat catre DRI Planul de actiune in urma recomandarii mentionate in Raportul 

de verificare la fata locului aferent proiectului (conform modelului transmis in raport) si s -au atasat adresele 

CAA transmise catre UAT-urile care nu au inclus in bugetul propriu cofinantarea: Turda, Campia Turzii, 

Ploscos, Tureni, Calarasi, Mihai Viteazu, Ciurila, Petrestii de Jos si Viisoara, precum si documentele primite 
de la UAT: Luna, Sandulesti si Aiton – dovada de includere in bugetul propriu. 

În completare la adresa Companiei de Apă Arieș S.A. nr. 8580/06.06.2018, în data de 03.07.2018  a fost 

transmis Planul de acțiune solicitat_actualizat și răspunsul primit de la UAT Tritenii de Jos nr. 

8754/08.06.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%.  

In data de 09.08.2018 a fost transmis Planul de acțiune actualizat și răspunsul primit de la UAT Tureni nr. 
12401/08.08.2018 privind includerea în buget a cofinanțării de 2%. 

Conform planului de actiune,  

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos si Tureni 

 urmatoarele UAT-uri au platit partial/integral cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 
-Mihai Viteazu, Sandulesti (partial), Viisoara 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea 

partiala in buget), Petrestii de Jos (a confirmat prinderea in buget), Ploscos. 

In data de 10.10.2018 s-a transmis catre DRI Planul de actiune actualizat conform căruia: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 
-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni si Turda 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii, Ciurila (a confirmat prinderea in buget), Calarasi (a confirmat prinderea in buget), 
Ploscos (a confirmat prinderea in buget). 

La raportul aferent lunii octombrie 2018 s-a atasat Planul de actiune actualizat conform caruia: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila si Calarasi 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 
-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos 

 urmatoarele UAT-uri urmeaza sa ne transmita dovada includerii in buget/ plata efectiva: 

-Campia Turzii (a confirmat prinderea in buget) 

 

Prin adresa 18762/21.11.2018 a fost transmis Planul de actiune din care reiese faptul ca recomandarea DRI 

Cluj-Napoca a fost implementata in procent de 100%. 
Conform planului de actiune,  

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Aiton, Luna, Sandulesti, Tritenii de Jos, Tureni, Turda, Ploscos, Ciurila, Calarasi si Campia Turzii; 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Mihai Viteazu, Sandulesti, Viisoara si Petrestii de Jos. 
Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune privind obtinerea documentelor din partea celor 13 

UAT-uri, documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 

cofinantarea aferenta estimarilor pe anul 2019 – Plan de actiune luna februarie 2019 

Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 privind obtinerea din partea celor 13 

UAT-uri a documentelor cu privire la cuprinderea cofinantarii 2019 in bugetul de venituri si cheltuieli.   
Atasam prezentului raport de progres - Plan de actiune luna martie 2019 revizuit in data de 24.04.2019, 

conform observațiilor speificate în adresa DRI Cluj-Napoca nr. 30021/22.04.2019 înregistrată la CAA sub 

nr. 5635/22.04.2019. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna mai actualizat cu documente suport. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna august actualizat cu documente suport. Conform planului 
de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Turda (partial), Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 
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 Urmatoarele UAT-uri urmeaza sa faca rectificare bugetara pentru prinderea in buget a 

cofinantarii: 

-Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

Atasam prezentului raport Planul de actiune – luna octombrie 2019 actualizat cu documente. Conform 
planului de actiune: 

 urmatoarele UAT-uri au facut dovada includerii in buget a cofinantarii: 

-Turda, Aiton, Tureni, Tritenii de Jos. 

 urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2018 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, Viisoara. 
 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 

- Campia Turzii, Ploscos, Ciurila, Luna. 

 

Fata de raportul de progres aferent lunii octombrie, situatia UAT-urilor in ceea ce priveste includerea in 

buget a cofinantarii, precum si plata acesteia, este urmatoarea: 
 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 

-Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; 

 urmatoarele UAT-uri au inclusa in buget cofinantarea solicitata, insa nu au efectuat plata cofinantarii 

la nivelul anului 2019: 

-Turda; Tritenii de Jos; Tureni; 

 Urmatoarele UAT-uri nu au transmis dovada prinderii in buget a cofinantarii: 
- Campia Turzii, Ciurila, Ploscos 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune – luna decembrie 2019 actualizat cu documente. 

Conform planului de actiune: 

 Urmatoarele UAT-uri au platit cofinantarea de 2% aferenta estimarilor 2019: 

- Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; 
Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos. 

 urmatoarele UAT-uri nu au efectuat plata cofinantarii: 

     - Ciurila 

 Planul de actiune aferent  anului 2019 privind obtinerea documentelor din partea UAT-urilor, 

documente care dovedesc existenta surselor necesare, precum si disponibilitatea fondurilor pentru 
cofinantarea aferenta estimarilor anului 2019  , atasat la raportul de progres anterior,  a fost implementat in 

procent de 100% pentru urmatoarele UAT- uri : Aiton; Calarasi; Luna; Mihai Viteazu; Petrestii de Jos; 

Sandulesti; Viisoara; Turda; Campia Turzii; Tritenii de Jos; Tureni si Ploscos , exceptie facand UAT Ciurila 

care urmeaza  sa includa in bugetul initial din 2020 si cofinantarea aferenta anului 2019.   

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna ianuarie 2020 privind obtinerea 

documentelor  pentru cofinantarea aferenta estimarilor anului 2020. 
Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna iunie 2020 actualizat cu documentele 

care dovedesc includerea cofinantarilor in bugetele primariilor.  

 Urmatoarele UAT-uri au prezentat dovada includerii in buget a cofinantarii necesare pentru anul 

2020: 

-Aiton, Tureni, Sandulesti, Petrestii de Jos, Luna (a efectuat o plata partiala), Tritenii de Jos  
 Urmatoarele UAT-uri au necesarul cofinantarii pentru anul 2020 acoperit.  

-Calarasi, Mihai Viteazu, Viisoara 

 Urmatoarele UAT-uri nu au prezentat pana la acest moment dovada includerii in buget: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila, Ploscos 

 
Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna septembrie 2020. 

Urmatoarele UAT-uri au prezentat dovada includerii in buget/ au efectuat plati partiale a cofinantarii 

necesare pentru anul 2020: 

-Aiton, Tureni, Sandulesti, Petrestii de Jos, Ploscos (a efectuat o plata partiala),  Luna (a efectuat o 

plata partiala), Tritenii de Jos 
 Urmatoarele UAT-uri au necesarul cofinantarii pentru anul 2020 acoperit. 

-Calarasi, Mihai Viteazu, Viisoara 

 Urmatoarele UAT-uri nu au prezentat pana la acest moment dovada includerii in buget: 

-Turda, Campia Turzii, Ciurila. 

 

Atasam prezentului raport de progres Planul de actiune –luna octombrie-decembrie 2020. 
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 Urmatoarele UAT-uri au necesarul cofinantarii pentru anul 2020 acoperit.  

-Campia Turzii, Aiton, Ploscos, Tureni, Calarasi, Mihai Viteazu, Sandulesti, Petrestii de Jos, 

Luna,Viisoara, Tritenii de Jos. 

 
VII.2 Modificări apărute pe parcursul implementării, daca este cazul 

 DA         NU 

 

Dacă DA:  se va completa tabelul de mai jos 

Nr. 

crt. 

Tipul modificării 

(Act adițional 

/Notificare) 

Nr./ data 

 

Obiectul modificării 

1 Act aditional 1/19.07.2018, înreg. la 

CAA sub 

nr.11277/19.07.2018 

Modificare Sectiunea III-Acordarea si recuperarea 

prefinantarii 

2 Act aditional 2/15.07.2019 inreg.   la 

CAA sub 

nr.10297/15.07.2019. 

Modificare valoare contract si Anexa 2 la contract, 

intitulata Cererea de finantare, se modifica si 

inlocuieste cu Anexa. 

3 Act aditional 3/13.01.2020 inreg.   la 
CAA sub 

nr.904/22.01.2020. 

Anexa 2 la contract, intitulată Cererea de finanțare, 
se modifică la secțiunile Capacitate solicitant și 

Resurse umane implicate.  

4 Act aditional 4/21.12.2020 Modificare art. 2, alin. (2)-Durata contractului și 
perioada de implementare a proiectului. 

VIII. Rezultatele proiectului/ Indicatori de realizare şi de rezultat 

VIII.1 Centralizator indicatori de realizare, conform Cererii de finanţare 



Denumire UM Valoare 

aprobată total 

proiect, din care: 

Realizat 

faza I
* 

Propus faza a 

II-a/proiect* 

Valoare cumulată 

raportată în luna 

precedentă  

(1) 

Valoare 

realizată în 

perioada de 

raportare 

(2) 

Total valoare 

cumulată la data 

raportării  

(1+2) 

Observaţii 

         

Distributia apei; Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna alimentare cu apa 

Persoane 16.564   0 0 0  

Epurarea apelor uzate: Populatie 

suplimentara care beneficiaza de 
o mai buna tratare a apelor uzate 

p.e 17.157   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 
(noua) 

km 121,064   0 0 0  

Retea de distributie apa potabila 

(reabilitata) 

Km 74,382   0 0 0  

Aductiune (noua) km 131,202   0 0 0  

Aductiune (reabilitare) km 30,313   0 0 0  

Retea canalizare (noua) km 117,226   0 0 0  

Retea canalizare (reabilitata) km 48,059   0 0 0  

Colector km 13,686   0 0 0  

Rezervoare înmagazinare bucati 5   0 0 0  

Statii epurare ape uzate care 
deservesc aglomerari sub 10.000 
l.e. 

Bucati 2   0 0 0  

Statii tratare apa Bucati 4   0 0 0  

Sistem SCADA buc 1   0 0 0  

Statii de pompare apa (noi) Buc. 24   0 0 0  

Statii de pompare (reabilitate) Buc. 1   0 0 0  

Puturi (reabilitate) Buc. 13   0 0 0  

Sursa subterana (reabilitare) Buc. 2   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata 
(reabilitate) 

Bu.c 3   0 0 0  

Seau >10.000 -statie de 

compostare namol 

Buc. 1   0 0 0  

Statii de pompare apa uzata (noi) Buc. 48   0 0 0  
*se completează doar în cazul proiectelor fazate, respectiv coloanele (1), (2), (1+2)  se completeaza cu valorile aferente fazei a II-a 



 

VIII.1.1. Indicatori de realizare 

Cu excepția indicatorilor care, la data raportării, sunt îndepliniți în proporție de 100%, pentru fiecare indicator se va completa separat 

următorul tabel*: 

Denumire indicator ID/Cod UM Valori aprobate/ 

revizuite 

(Valoarea țintă) 

(1)  

Valoare 

cumulată 

raportată în  

luna 

precedentă  

(2) 

Valoare realizată 

în perioada de 

raportare*** 

          (3) 

Total valoare  

cumulată 

(2+3) 

Distributia apei; Populatie suplimentara care beneficiaza de o 

mai buna alimentare cu apa 

CO18 Persoane 16.564 0 0 0 

Epurarea apelor uzate: Populatie suplimentara care beneficiaza 

de o mai buna tratare a apelor uzate 

CO19 p.e 17.157 0 0 0 

Retea de distributie apa potabila (noua) 2S70 km 121,064 9,999 3,183 13,182 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 2S71 Km 74,382 12,854 3,437 16,291 

Aductiune (noua) 2S72 km 131,202 0 0 0 

Aductiune (reabilitare) 2S73 km 30,313 0 0 0 

Retea canalizare (noua) 2S74 km 117,226 16,705 15,679 32,384 

Retea canalizare (reabilitata) 2S75 km 48,059 6,874 5,325 12,199 

Colector 2S76 km 13,686 0 0 0 

Rezervoare înmagazinare 2S77 Bucati 5 0 0 0 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 

l.e. 

2S80 Bucati 2 0 0 0 

Statii tratare apa 2S78 Bucati 4 0 0 0 

Indicatori de realizare suplimentari  
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Sistem SCADA  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa (noi)  Buc. 24 0 0,90 0,90 

Statii de pompare (reabilitate)  Buc. 1 0 0 0 

Puturi (reabilitate)  Buc. 13 0 0 0 

Sursa subterana (reabilitare)  Buc. 2 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate)  Buc. 3 0 0 0 

Seau >10.000 -statie de compostare namol  Buc. 1 0 0 0 

Statii de pompare apa uzata (noi)  Buc. 48 2 1 3 

Contracte economice prin care se realizează indicatorul  

Titlul contractului Atribuit/ 

neatribuit  

 

 

Nr/data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator se 

realizează prin contract) 

Pondere în total 

aprobat 

Progres în 

atingerea 

indicatorului 

% ** 

Dată estimată 

finalizare 

(conform 

ultimului act 

adiţional) 

Retea de distributie apa potabila (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

15.773,98 m 21.21 % 46,41 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

20.873,47 m 28.06 % 22,68% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

23.333,57 m 31.37 % 18,16% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   1.536,32 m 2.07 % 0 2025 



34 
 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Atribuit  15960/ 

26.10.2020 

8.177,92 m 10.99 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Atribuit  16510/ 

04.11.2020 

4.687,61 m 6.30 % 0 2025 

Retea de distributie apa potabila (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

10.467,22 m 8.65 % 72,90% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

2.953,70 m 2.44 % 42,16% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

5.492,71 m 4.54 % 78.42 % 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   44.924,44 m 37.11 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Atribuit  15960/ 

26.10.2020 

3.948,00 m 3.26 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 
DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Atribuit  16510/ 

04.11.2020 

6.972,59 m 5.76 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Atribuit  9741/ 

14.07.2020 

3.738,32 m 3.09 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   42.567,35 m 35.16 % 0 2026 

Aductiune (noua) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

92.256,5 m 70.32 % 0 2025 
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ALIMENTARE CU APA TURDA 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   38.946,25 m 29.68 % 0 2027 

Aductiune (reabilitare) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13.432,64 m 44.31 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   16.881,18 m 55.69 % 0 2027 

Retea canalizare (noua) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

20.932,50  m 17.86 % 43,97% 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

11.616,32  m 9.91 % 75,34% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4.244,50 m 3.62 % 86.93 % 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   23.406,81  m 19.97 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Atribuit  15960/ 

26.10.2020 

15.780,18  m 13.46 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 
Atribuit  16510/ 3.876,82  m 3.31 % 0 2025 
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CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 
04.11.2020 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Atribuit  9741/ 

14.07.2020 

24.897,88  m 21.24 % 43,14% 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   12.471,85  m 10.64 % 0 2026 

Retea canalizare (reabilitata) 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

11.186,34 m 23.28 % 38,97 % 2025 

CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

24.921,22 m 51.85 % 9,88% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

11.951,57  m 24.87 % 45% 2025 

Colector 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   13.686,22 m 100 % 0 2026 

Rezervoare înmagazinare 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 20 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   4 buc. 80 % 0 2027 

Statii epurare ape uzate care deservesc aglomerari sub 10.000 l.e. 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2026 



37 
 

APA ARIES S.A. 

Statii tratare apa 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

2 buc. 50 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 50 % 0 2027 

Sistem SCADA 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

 100 % 0 2025 

Statii de pompare apa (noi) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

10 buc. 41.67 % 0 2025 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0,90% 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528 

/31.10.2018 

1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   5 buc. 20.83 % 0 2025 
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LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Atribuit  15960/ 

26.10.2020 

1 buc. 4.17 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   3 buc. 12.50 % 0 2026 

Statii de pompare (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 
DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

1 buc. 100 % 0 2025 

Puturi (reabilitate) 

CL1 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA TURDA 

Atribuit  19131/ 

03.12.2019 

13 buc. 100 % 0 2025 

Sursa subterana (reabilitare) 

CL2 - EXTINDEREA SI REABILITAREA STATIILOR 

DE TRATARE APA POTABILA SI A CONDUCTELOR 

DE ADUCTIUNE IN SISTEMUL ZONAL DE 

ALIMENTARE CU APA CAMPIA TURZII 

Neatribuit   2 buc. 100 % 0 2027 

Statii de pompare apa uzata (reabilitate) 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Atribuit  9741/ 

14.07.2020 

3 buc. 100% 0 2025 

Seau >10.000 -statie de compostare namol 

CL3 - STATIE DE COMPOSTARE A NAMOLULUI IN 

STATIA DE EPURARE CAMPIA TURZII 
Atribuit  16515/ 

04.11.2020 

1 buc. 100% 0 2025 

Statii de pompare apa uzata (noi) 

CL4 - INFIINTARE STATII DE EPURARE SI 

COLECTOARE DE TRANSPORT APE UZATE 

MENAJERE IN ARIA DE OPERARE A COMPANIEI DE 

APA ARIES S.A. 

Neatribuit   3 buc.  6.25 % 0 2026 

CL5 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD 

Atribuit  17529/ 

31.10.2018 

6 buc. 12.50 % 0 2025 
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CL6 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD 

Atribuit  5985/ 

06.05.2019 

1 buc. 2.08 % 0 2025 

CL7 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE 

MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 

Atribuit  17528/ 

31.10.2018 

4 buc. 8.33 % 75% 2025 

CL8 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE AITON, PLOSCOS SI 

TURENI 

Neatribuit   6 buc. 12.50 % 0 2025 

LOT 1-CL9 -  EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CALARASI 

SI MIHAI VITEAZU 

Atribuit  15960/ 

26.10.2020 

3 buc. 6.25 % 0 2025 

LOT 2-CL10 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME 

DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE 

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE CIURILA, 

PETRESTI SI SANDULESTI 

Atribuit  16510/ 

04.11.2020 

6 buc. 12.50 % 0 2025 

CL11 - EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE 

MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA 

Atribuit  9741/ 

14.07.2020 

13 buc. 27.08 % 0 2025 

CL12 - EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU 

APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN 

COMUNA TRITENII DE JOS 

Neatribuit   6 buc.  12.50 % 0 2026 



 

 

VIII.2 Indicatori de rezultat (se completează numai în cazul proiectelor de investiţii) 

Indicator de rezultat  descrierea contribuţiei estimate la atingerea 

indicatorilor de rezultat specifici Programului în 

conformitate cu Cererea de finanţare  
Denumire UM 

Nu este cazul.   

 Atenţie !!! Valoarea contribuţiei la indicatorul de rezultat specific programului se va masura 

la un an de la data punerii integrale în uz a infrastructurii construite prin proiect.Nu se va 

raporta lunar contribuţia la indicatorul de rezultat!!! 

 

VIII.3 Indicatori aferenți proiectelor fazate cuprinşi în Nota de fazare şi neincluşi Cererea 

de finanţare a fazei a II-a (se va completa numai dacă este cazul) 

Indicator de realizare 

Denumire ID/Cod UM Valoare 

Nu este cazul.    

Contracte economice prin care se realizează indicatorul 

Titlu 

contractului 

Nr/ data 

contractului 

Valoare indicator aferentă 

(cât din indicator s-a 

realizat prin contract) 

Observaţii 

Nu este cazul.    

 

VIII.4 Justificarea diferențelor existente, în materie de indicatori, între restul de realizat 

aferent cererii de fazare şi valorile propuse în cererea de finanţare- faza a II-a, dacă este 

cazul: 

Nu este cazul. 

 

VIII.5  Modificări, în materie de indicatori, apărute pe parcursul implementării.   

  DA         NU 

Dacă DA:  Descriere motive si demersuri întreprinse pentru aprobarea modificarii 

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

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat si proiectele generatoare de venituri 

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care intră sub incidența ajutorului de 

stat/de minimis? 

 X  
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Raman valabile informațiile din Declarația 4c. (Anexa la 

Ghidul Solicitantului) privind conformitatea cu ajutorul 

de stat/de minimis, transmisă de Beneficiar în etapa de 

evaluare/aprobare a proiectului? 

  (Se completează în 

cazul proiectelor 

care intră sub 

incidența ajutorului 

de stat/de minimis) 

Este proiect generator de venituri?  X  

 

IX.2 Respectarea prevederilor privind proiectele generatoare de venituri: 

 

Au fost generate venituri nete pentru proiect din alte categorii decât cele luate în 

calcul initial? 

  DA       NU 

 

Dacă DA:  Descriere venituri, inclusiv valoarea acestora  

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

 

 

Total venituri obţinute pentru perioada de referinţă:  

 

X. Respectarea cerinţelor cu privire la publicitatea proiectului 

 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor detalia toate activitățile de publicitate realizate în cadrul proiectului și dacă sunt 

cele stabilite în Planul de informare și publicitate aferent 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) 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?     Da      Nu 
Publicitatea proiectului se realizeaza in baza unui plan anual privind masurile de informare si 
publicitate aferente proiectului. Au fost intreprinse urmatoarele masuri de publicitate: 
- Comunicat de presa la semnarea contractului de finantare/inceputul proiectului. 
- Pe site-ul oficial al C.A.A a fost creata o sectiune distincta in care se regasesc informatii 
despre proiect, pagina respectand continutul obligatoriu prevazut in Manualul de Identitate 
Vizuala; 
- a fost expus in loc vizibil un afis A3 cu informatii despre proiect cu respectarea cerintelor 
minine prevazute pentru panoul de afisare temporara inclusiv despre contributia din partea 
Uniunii Europene; 
- la data de 18.07.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 

0 
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S.A. a semnat primul contract din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  
2014-2020” respectiv Contractul de servicii nr. 11042/16.07.2018 încheiat cu Asocierea EPTISA 
ROMANIA S.R.L. (Lider de asociere) și EPTISA Servicios de Ingineria, S.L. (Asociat); 
- la data de 31.10.2018 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a semnat primele contracte de lucrări din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada                  
2014-2020”, respectiv Contractul de lucrări nr. 17528/31.10.2018 încheiat cu Asocierea 
HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA și Contractul de lucrări nr. 
17529/31.10.2018 încheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA SA+SC TCI CONTRACTOR GENERAL 
SA; 
- la data de 07.05.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă 
și sistem de canalizare menajeră în municipiul Turda, zona de sud”(CL6) din cadrul 
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea                   
Turda-Câmpia Turzii”, respectiv Contractul de lucrări nr. 5985/06.05.2019 încheiat cu 
Asocierea SC ACSA  SA (Lider de asociere)  – SC CRITERIA INC  SRL (Asociat 1) – OMS 
KORNYEZETVEDELMI KFT (Asociat 2); 
- la data de 03.12.2019 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări ,,Extinderea și reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă 
și a conductelor de aducțiune în sistemul zonal de alimentare cu apă Turda”(CL1) 
din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă ș i apă uzată în regiunea 
Turda-Câmpia Turzii”, în perioada 2014-2020, respectiv Contractul de lucrări nr. 
19131/03.12.2019 încheiat cu Asocierea HIDROCONSTRUCȚIA  S.A.  (Lider de asociere)  – NORD 
CONFOREST S.A. (Asociat 1) – APARO CONSULT S.R.L. (Asociat 2) – ECO AQUA DESIGN S.R.L. 
(Asociat 3); 
- la data de 25.06.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de furnizare “Lot 3-Furnizare dotări de laborator” din cadrul 
“Contractului de achiziție echipamente și utilaje tehnologice și dotări de laborator”, aferent 
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – 
Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”, respectiv contractul de furnizare nr. 6621/026.05.2020 
încheiat SC NITECH SRL. 
- la data de 10.07.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări “Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și 
sisteme de canalizare menajeră în comunele Luna și Viișoara-CL11” aferent “Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 
2014-2020”, respectiv contractul de lucrări nr. 9741/14.07.2020 încheiat cu Asocierea S.C. AWE 
INFRA S.R.L. (Lider de asociere) – S.C. INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat). 
- la data de 21.07.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul “Servicii de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în 
perioada 2014-2020”, aferent “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”, respectiv contractul de servicii 
nr. 10030/21.07.2020 încheiat cu Asocierea S.C. RAMBOLL SOUTH EAST EUROPE SRL (Lider de 
asociere) – RAMBOLL DANMARK A/S (Asociat) și FIP CONSULTING SRL (Asociat). 
- la data de 15.10.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări “Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și 
sisteme de canalizare menajeră în comunele Călărași și Mihai Viteazu “ (CL9) aferent Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în 
perioada 2014-2020”, aferent “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”, respectiv contractul de lucrări 
nr. 15960/26.10.2020 încheiat cu Asocierea S.C. AQUA SERV S.R.L. + S.C. M.I.S. GRUP S.R.L. 
- la data de 04.11.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări “Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și 
sisteme de canalizare menajeră în comunele Ciurila, Pestreștii de Jos și Săndulești“ (CL10) 
aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda 
– Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”, aferent “Proiectului regional de dezvoltare a 
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infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”, 
respectiv contractul de lucrări nr. 16510/04.11.2020 încheiat cu S.C. AWE INFRA S.R.L. (Lider 
de asociere) – S.C. INDEMANAREA PRODCOM S.R.L. (Asociat). 
-  la data de 04.11.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de lucrări “Stație de compostare a nămolului în stația de epurare 
Câmpia Truzii“ (CL3) aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”, aferent “Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 
2014-2020”, respectiv contractul de lucrări nr. 16515/04.11.2020 încheiat cu S.C. B.T. BEST 
TOOLS COMPANY S.R.L.(Lider de asociere) – S.C. VOLFTECH ENG (Asociat) – SC ACOMIN SA 
(Asociat). 
- -  la data de 23.11.2020 a fost trimis către presă un comunicat cu titlul Compania de Apă Arieș 
S.A. a atribuit contractul de achiziții utilaje tehnologice CA 1 – Contract de achiziție 
echipamente și utilaje tehnologice și dotări de laborator -Lot 2-Furnizare utilaje tehnologice” 
din cadrul “Contractului de achiziție echipamente și utilaje tehnologice și dotări de laborator”, 
aferent “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea 
Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020”, respectiv contractul de furnizare nr. 
17571/23.11.2020 încheiat cu VESTRA INDUSTRY SRL. 
 
Cu privire la amplasarea panourilor de identitate publica, va comunicăm următoarele: 

Pentru contractul de lucrări nr. 17529/31.10.2018 EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE NORD” 

(C5), există autorizațiile de construire nr. 70/13.05.2019 (locația str. Drumul 

Ceanului/Livezilor/Valeriu Moldovan(zona Bai) si Autorizatie nr. 69/13.05.2019, (locația str. 

Avram Iancu (Parc). 

Pentru contractul de lucrări nr. 5985/06.05.2019 “EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL TURDA, ZONA DE SUD” 

(CL6), există autorizațiile de construire nr. 191/28.11.2019 (locația intersecția Calea 

Victoriei/strada Tineretului), respectiv nr. 192/28.11.2019 (locația intersecția strada Ștefan cel 

Mare/22 Decembrie 1989). 

Pentru contractul de lucrări nr. 17528/31.10.2018 „EXTINDERE SI REABILITARE SISTEM DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII” (C7), 

sunt amplasate doua panouri publicitare la următoarele locații: strada Iancu Jianu și strada 

Nicolae Titulescu intersecție cu Tudor Arghezi. 

Pentru contractul de lucrări nr. 9741/14.07.2020 “EXTINDERE SI REABILITARE SISTEME DE 

ALIMENTARE CU APA SI SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNELE LUNA SI VIISOARA” 

(C11), autorizatia de construire este în curs de obținere. 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi 

publicitate? Detaliaţi 

DA. A fost desemnat un ofiter de publicitate responsabil cu implementarea actiunilor care vor fi 

intreprinse. 

XI Principii orizontale (conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:  
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XI.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanţei pe mai multe nivele (transparenţă, 

tratament egaL 

DA 

 

XI.2 – Promovarea egalităţii între bărbaţi şi femei 

Respectarea principiului egalitatii de sanse si a tratamentului egal, va fi asigurata in cadrul Proiectului 

prin oferirea accesului egal al oricarei persoane din UAT-urile membre ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara la servicii conforme de alimentare cu apa, canalizare si tratare ape uzate, indiferent de 
gen, etnie, varsta. 

Principiul egalitatii de sanse este respectat si in ceea ce priveste selectarea echipei de proiect UIP-OR, 

compusa atat din barbati cat si din femei. Managementul OR tine cont de aplicarea principiului egalitatii 

de tratament intre barbati si femei in privinta accesului la angajare, conditiile de munca oferite, formarea 

profesionala si promovarea (Directiva 76/207 a CE) precum si aplicarea principiului egalitatii de 
remuneratie intre femei si barbati (Directiva 75/117 a CE). Egalitatea de sanse va continua sa fie 

respectata si privind alocarea activitatilor in cadrul echipei UIP, in vederea pregatirii si implementarii 

acestui Proiect, in mod special privind: asigurarea managementului de proiect (tehnic si financiar), 

pregatirea si desfasurarea procesului de achizitii publice, contractarea si managementul contractelor, 

activitatile privind contabilitatea proiectului, platile, raportarile, protectia mediului, publicitatea 

Proiectului. De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 
respectat de catre OR principiul tratamentului egal al Operatorilor Economici.  
XI.3 – Dezvoltarea durabilă 

Protectia biodiversitatii 

Proiectul contribuie la dezvoltarea socio-economica prin integrarea cu problematici de mediu complexe 

(impact de mediu, biodiversitate, directiva cadru a apei, schimbari climatice, deficienta apei) in cadrul 

dezvoltarii durabile; Reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si din retelele de canalizare vor avea ca efect 
reducerea riscurilor de contaminare in principal a solului; in gestionarea resurselor de apa si a lucrarilor 

derulate pe parcursul implementarii proiectului, se va avea in vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi 

afectate si readucerea la starea initiala a zonelor afectate. Lucrarile prevazute prin proiect conduc de 

asemenea la protectia biodiversitatii prin reducerea numarului de avarii si interventii la sistemele de 

alimentare cu apa si de canalizare. 

Pentru proiect, APM Cluj a emis acordul de mediu nr 2/17.08.2017. Studiul EA si RIM au fost elaborate 
ca parte integranta a procedurii de mediu. Impactul cumulativ al componentelor proiectului cu alte 

componente ale proiectului si alte investitii a fost evaluat. Conditiile mentionate anterior au fost incluse in 

Studiul EA. Consultarile, inclusiv cu Custozii, au fost organizate sub procedura EIM.  

Utilizarea eficienta a resurselor 

Proiectul propune investitii fundamentate pe analize tehnico-economice, orientate catre utilizarea 
eficienta a resurselor de apa si energie prin: imbunatatirea calitatii apei potabile furnizate populatiei, 

continuitate in asigurarea serviciului si protectia resurselor naturale prin reducerea pierderilor din retea si 

utilizarea rationala a apei, cresterea sigurantei in alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei 

potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate la intrare in SEAU, 

reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor in si din retelele de canalizare, si reducerea riscurilor de 
contaminare a apelor si solului. Totodata, prin proiect se va urmari utilizarea de materiale „prietenoase cu 

mediul înconjurator”, care prezinta rezistente mari la substante chimice si la coroziune.  

Alegerea materialelor pentru lucrari se va face considerand resursele care se consuma pe intregul ciclu de 

viata al acestora si emisii cat mai reduse la fabricarea/punerea in opera/exploatarea produsului. Analiza 

Cost-Beneficiu a evaluat sustenabilitatea si viabilitatea proiectului in conditii de utilizare optima a 

resurselor, iar strategia de tarifare s-a stabilt in functie de suportabilitatea tarifului de catre populatie, 
recuperarea costurilor si a cheltuielilor cu serviciile si asigurarea sustenabilitatii si durabilitatii 

proiectului. 

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice 

Proiectul propus contribuie la indeplinirea obiectivelor POIM, obiectivele fixate de Directiva Cadru Apa 

2000/60/CE prevazute in cadrul PNMBH si contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC privind 
emisiile de GES si eficienta energetica. 
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Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu astfel: 

• Eficienta resurselor 
Proiectul propune masuri pentru utilizarea eficienta a resurselor de apa prin: îmbunatatirea calitatii apei 

furnizate, si protectia resurselor naturale, cresterea sigurantei în alimentare si reducerea riscurilor de 

contaminare a apei potabile, reducerea riscului de inundabilitate urbana si a dilutiei ridicate a apelor uzate 

la intrare în SEAU si reducerea infiltratiilor si exfiltratiilor în si din retelele de canalizare si reducerea 

riscurilor de contaminare a apelor si solului. 
• Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemice 

În gestionarea resurselor de apa si a lucrarilor derulate pentru implementarea proiectului, se va avea în 

vedere protejarea ecosistemelor posibil a fi afectate, prin readucerea la starea initiala a spatiului afectat.  

• Reducerea emisiilor de GES 

Masurile de reabilitare/eficientizare propuse contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera fata 
de situatia existenta prin utilizarea unor tehnologii cu consum redus de energie electrica 

• Rezistenta la efectele schimbarilor climatice. 
XI.4 – Non-discriminare 

Investitiile prevazute in cadrul proiectului au fost planificate astfel incat sa asigure un acces 

nediscriminatoriu la serviciile de alimentare cu apa si canalizare pentru toate categoriile de populatie 

deservita. Astfel in zonele urbane si rurale se va ajunge spre un procent de 100% disponibilitate a 

serviciilor de alimentare cu apa si canalizare. S-a avut in vedere ca si tarifele aplicate in urma 

implementarii investitiei sa fie suportabile pentru intreaga populatie deservita indiferent de nivelul 
veniturilor.De asemenea, pe toata durata procesului de achizitie publica din cadrul Proiectului, va fi 

respectat de catre OR principiul nediscriminarii al Operatorilor Economici.  

XI.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi 

În cadrul investitiilor, au fost prevazute, acolo unde este cazul, spatii speciale de acces în vederea 

asigurarii accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati. Dupa caz, facilitatile existente pentru persoanele 

cu dizabilitati vor fi îmbunatatite. 
XI.6 – Regulile de mediu 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor strategice care stabilesc politica de mediu,  inclusiv 

schimbarile climatice. Proiectul raspunde obiectivelor stabilite prin POIM, pentru AP3 „Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiþii de management eficient al resurselor” si cerintelor acquis -ului 

comunitar in domeniul alimentarii cu apa, colectarii si epurarii apelor uzate. Proiectul integreaza masuri 

care asigura mentinerea/atingerea starii bune a corpurilor de apa si conformarea cu prevederile DCA si cu 

obiectivele/actiunile PMBH Mures (detalii in sectiunea F.5.3). 

Proiectul integreaza masuri care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei CRESC 2016-2030 si 
Strategia Europa 2020 (detalii in sectiunile F.8.1, F.8.2), privind emisiile GES, eficienta energetica si 

adaptarea la schimbarile climatice. 

Eficienta utilizarii resurselor prin: reabilitarea retelelor de apa; reducerea infiltratiilor si exfilratiilor in si 

din retelele de canalizare; colectarea apelor uzate; achizitia de echipamente eficiente energetic; 

implementarea principiului recuperarii costurilor de operare a serviciilor de apa si canalizare. 

Conservarea biodiversitatii si a serviciilor ecosistemelor: prin asigurarea epurarii, se obtine o calitate 
corespunzatoare a efluentilor statiilor de epurare realizate prin proiect, protejandu-se astfel habitatele si 

speciile.Reducerea emisiilor de GES si cresterea eficientei energetice: utilizarea 

tehnologiilor/echipamentelor eficiente energetic Rezistenta la efectele schimbarilor climatice:Masurile de 

adaptare identificate in urma AVRSC sunt integrate in proiect, fapt care conduce la evitarea riscurile 

legate de schimbarile climatice : inundatii, modificarea temperaturilor medii, seceta, etc .  
În concluzie, raman valabile informațiile  prezentate în cererea de finanțate cu privire la conformitatea cu 

politicile orizontale ale Uniunii?               DA         NU 

Dacă NU:  se vor detalia modificările care au avut loc în perioada de implementare, motivul care a condus la 

această modificare și se va preciza dacă aceste modificări au condus la nerespectarea politicilor orizontale. 

Semnătura Reprezentant Legal al Beneficiarului: _____________________________ 

Numele in clar: Ionuț-Bogdan Bobic 
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