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CS1 

Contractul de asistență tehnică a fost atribuit în urma licitației consorțiului format din S.C. 
Ramboll România SRL (lider), S.C. BDO Audit SRL și S.C. BLOM România SRL –parteneri, 
valoarea fiind de 3.956.545 lei fără TVA. 

Cu o durată inițială de 23 de luni (corelată cu durata inițială a contractului de finanțare), 
contractul a fost prelungit, fără costuri suplimentare, în baza a 4 acte adiționale, cu 11 luni, 
până în iunie 2014. 

Conform cerințelor din documentația de atribuire, asistența tehnică pentru managementul 
proiectului avea obligația prestării următoarelor activități: 

- Asistență în evaluarea ofertelor de servicii de supervizare și lucrări de proiectare și 
execuție; asistență în semnarea contractelor de supervizare și lucrări de proiectare și 
execuție – activitate realizată în proporție de 100%. Prestatorul a acordat sprijin în pregătirea 
documentațiilor de atribuire (elaborarea celei pentru audit financiar și revizuirea celor de lucrări 
și servicii de supervizare a lucrărilor), evaluarea ofertelor prin experții cooptați, întocmirea 
punctelor de vedere la contestațiile depuse la CNSC și plângerile formulate la Curtea de apel 
Pitești, semnarea contractelor. 

- Întocmirea fișelor de post pentru personalul UMP (Unitatea de Management a 
Proiectului) și UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului) – activitate realizată în 
proporție de 100%. Prestatorul a elaborat atât fișele de post pentru personalul UMP și UIP cât 
regulamentele de funcționare pentru UMP și UIP. 

- Întocmirea Manualului de Proceduri al UMP și UIP - activitate realizată în proporție de 
100%. Prestatorul a elaborat manualul de procedure conform cerințelor din contractul de 
finanțare și a revizuit o serie de proceduri, în funcție de modificările legislative ce au intervenit 
ulterior. 

- Sprijin acordat Beneficiarului în elaborarea cererilor de rambursare. Prestatorul va 
aviza rapoartele întocmite de către consultantul pentru supervizare, acordând o atenție 
specială situațiilor de lucrări și certificatelor de plată - activitate realizată în proporție de 
90%. Prestatorul a acordat sprijinul necesar pentru elaborarea cererilor de rambursare și a 
cererilor de plată aferente lucrărilor și serviciilor executate. Diferența de 10% neexecutată și 
nedecontată (39.442,1 lei fără TVA) este aferentă garanțiilor de bună execuție care nu avea 
cum să fie realizată întrucât contractul de servicii s-a finalizat înainte de finalizarea a patru din 
cele șase contracte prevăzute prin proiect. 

- Sprijin acordat UMP și UIP în managementul proiectului pe baza Manualului de 
Proceduri dezvoltat - activitate realizată în proporție de 100%. Prestatorul a elaborat 
Rapoartele de progres trimestrial, instruirea personalului UMP și UIP și a realizat actualizarea 
tarifului pentru serviciul de termoficare urbană, conform cerințelor din contractul de finanțare,  
actualizări  în baza cărora au fost adoptate hotărârile Consiliului local al Municipiului Rm. 
Vâlcea de aprobare a tarifelor.  

- Pregătirea și implementarea unui sistem de monitorizare, raportare si arhivare 
pentru UMP și UIP - activitate realizată în proporție de 100%.  Prestatorul a realizat un sistem 
de urmărire și arhivare a documentelor aferente proiectului. 

- Elaborarea Strategiei de promovare a Proiectului - activitate realizată în proporție de 
100%. Prestatorul a elaborat Strategia de promovare a proiectului și planurile de implementare 
a acesteia pe fiecare an în parte, documentele fiind avizate și de AM POS Mediu din punct de 
vedere a respectării condițiilor de vizibilitate a proiectului. 

- Implementarea acțiunilor de promovare propuse în strategie - activitate realizată. 
Prestatorul a elaborat Rapoarte privind implementarea activităților de promovare pentru 
fiecare an în parte și a elaborat materialele și serviciile prevăzute în caietul de sarcini, toate 
acestea fiind avizate de AM POS Mediu din punct de vedere a respectării condițiilor de 
vizibilitate a proiectului: 

 Un film și 5 spoturi publicitare, inclusiv difuzarea lor pe posturile TV în anul 2013; 

 Crearea și operarea paginii web a proiectului – www.aercurat-valcea.ro; 

 Materiale de promovare (postere, fluturași, pliante, bannere); 

 Broșura Poveste de succes care va fi difuzată la sfârșitul implementării proiectului. 
 
CONTRACTUL CS1 S-A DESFASURAT PE O PERIOADA DE 34 de luni, 01.09.2011-
30.06.2014. Sedinta de inchidere s-a desfasurat la sediul Consiliului Judetean Valcea in 
data de 23.06.2014. 

http://www.aercurat-valcea.ro/
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