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NOTA AVIZARE SOLICITARE PRELUNGIRE PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

IN BAZA INSTRUCTIUNII AMPOR 174/16.10.2020 

 

Nr. 7806/04.03.2022 
 

 Către: Luiza Nicoleta Radu, Șef AM POR,  

Coordonator DGPOR 

Fax nr:      0372111630 

 De la: Simion Creţu, Director General 

ADR Centru 

Data: 04.03.2022 

 Ref: Prelungirea duratei contractului și a perioadei de 
implementare pentru Contractul de finanţare nr. 
5542/14.05.2020, cod SMIS 121920-P.I. 3.1C  

Pagini: 4+Anexe 

 Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeţi Pentru comunicare 

  
 
Stimată Doamnă, 
 
Vă înaintăm nota de avizare solicitare prelungire perioada de implementare in baza art.I din Instructiunea AM 
POR nr. nr.142/18.03.2020 și ale art. I din INSTRUCTIUNEA AMPOR 174/16.10.2020 si pentru Contractul de 
finantare nr 5542/14.05.2020, cod SMIS 121920, pentru „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat 
public, în Municipiul Aiud”, beneficiar UAT MUNICIPIUL AIUD. 
 Beneficiarul solicită prelungirea duratei contractului, cu 14 (patrusprezece) luni, respectiv până în data de 
31.05.2023, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului.    
  

       Contract initial Prelungire perioada de 
implementareconform Instructiunii 

AMPOR 174/16.10.2020 

Valoare totală proiect 11.075.l847,49 lei 11.075.l847,49 lei 

Valoare totală eligibilă proiect 10.375.701,84 lei 10.375.701,84 lei 

Valoare solicitată proiect 10.168.187,81 lei 10.168.187,81 lei 

Durata - luni 47 luni 61 luni  

Data expirarii 31.03.2022 31.05.2023 

 
 
Vă informăm că în urma verificării documentelor înaintate de UAT Municipiul Aiud:    
Solicitare act adițional (prin MySMIS), inregistrata la ADR Centru cu nr 5110/14.02.2022,  
➢ raspunsul beneficiarului la clarificarea nr 1 inregistrata la ADR Centru cu nr 7324/03.03.2022 in 

MySMIS, ca  răspuns la solicitarea de clarificări prin MySMIS, înreg. la ADR Centru 5538/16.02.2022, 
au rezultat următoarele: 

 

Stadiul 
implementării 
proiectului 

Proiectul se află în luna a 46-a de implementare. Contractul de finantare a fost semnat in data de 
14.05.2020. 
Progresul proiectului raportat de către beneficiar este de aproximativ 4,34%. 
Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului 
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S-a atribuit contractul de achizitie pt urmatoarele servicii:  
- - Achiziție servicii de actualizare documentați e tehnică – faza SF (Contract nr. 2351/17.07.2018 
SC RAVLUX PROIECT SRL). 

- - Achiziția serviciilor de cadastru -(Contract nr. 2432/24.07.2018 PF CRIȘAN VOICHIȚA). 
- - Achiziție servicii de întocmire a Cererii de Finanțare- (Contract nr. 11892/29.05.2018 
- MOLDOVAN NICOLAIE” PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ) 
- - Achizi tie servicii de proiectare faza PT+DTAC+caiet de sarcini, verificarea tehnică de calitate 
a PT și DDE, inclusive servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului Pentru obiectivul de 
investitii- Nr. Contract 4436/16.02.2021 SC AGO PROIECT ENGINEERING SRL, 

- - Achiziția servicii pentru organizarea procedurilor de achiziție-(Contract nr. 16765/07.08.2020 
S.C. ALBA PROIECT CONSULTING S.R.L.) 

- - Achiziție privind managementul în implementarea proiectului- Ctr nr 19000/07.09.2020 
- S.C CREATIVIA EXCELLENCE SRL 
-  Achiziția serviciilor de informare și publicitate-(Contract nr. 16781/07.08.2020 
- S.C. EUROTEN ASSISTANCE S.R.L) 
- - Achiziția serviciilor de audit- (Contract nr. 17587/18.08.2020 SC ATTA  
Activitati intarziate: 
-Achiziție lucrări, inclusive Licențe telegestiune pentru obiectivul de investiție, 
- Achiziție servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de Investiție, 
-Achizitie studiu pentru auditare parametrii luminotehnici,  
- Achiziție mobilier birou dispecerat, 
-Achiziție set PC compus din: computer,2 monitoare,  periferice , licența Windows 
Au fost depuse 3 notificari: 
-notificarea nr 1 referitoare la Modificarea secțiunilor din cererea de finanțare, respectiv: 
„Metodologie”, „Resurse umane implicate”, „Plan de achiziții”, „Activități previzionate” și Graficul 
de rambursare, 
- notificarea nr 2 si 3 referitoare la incarcarea PT in MySMIS, 
- Nu au fost depuse  acte aditionale 
 - Au fost depuse 5 cereri de rambursare: 
- cererea de rambursare nr1/23.11.2020 in valoare de 102.723,00 lei, 
- cererea de rambursare nr 2/24.02.2021 in valoare de 4760 lei, 
- cererea de rambursare nr 3/26.04.2021 in valoare de 21.263,45 lei 
-cererea de rambursare nr 4/04.10.2021 in valoare de 406.847,45 lei, 
-cererea de rambursare nr 5/22.12.2021 in valoare de 22.929,45 lei 
 - A fost depusa cererea de plata nr 1/29.01.2021 in valoare de 21.263,45 lei 
-  A fost depusa cererea de prefinantare nr 1/29.06.2021 in valoare de 440.967,33 lei 

Scopul 
Actului 
Adiţional 

➢ Prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 14 luni, de la 47 luni la 61 de luni 
respectiv de la data de 01.05.2018  pana la data de 31.05.2023,  conform Instrucțiunii AMPOR 
nr. 142/18.03.2020 și Instrucțiunii AMPOR nr.174/16.10.2020,  în scopul îndeplinirii integrale 
a obiectivelor și a indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia; 

➢ Actualizarea Anexei 2 – Cererea de finanțare, secțiunile: Activități previzionate, Plan de 
achizitii, Buget-plan anual de cheltuieli, Graficul de rambursare, si actualizarea Anexei 
4_Graficul cererilor de prefinanțare/rambursare/plată. 

Motivarea 
solicitării 

Beneficiarul mentioneaza faptul ca prelungirea perioadei de implementare a proiectului, este  

necesara intrucat au intervenit întârzieri în procesul de realizare al achizițiilor fapt care a condus 

la decalarea activitățiilor, prevăzute în proiect. 

Astfel, achiziția de servicii de proiectare faza PT+DTAC+ caiet de sarcini, verificarea tehnică de 

calitate a PT și DDE, inclusiv servicii de asistenta tehnică din partea proiectantului, prevăzută a 
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se realiza din luna noiembrie 2020 – decembrie 2020 a fost întărziată cu o lună la publicare, pe 

fondul crizei COVID 19 si a fost depusa o notă justificativă privind prelungirirea perioadei de 

evaluare. 

Noul termen limită de evaluare a ofertelor, pentru procedura de atribuire mai sus amintită a fost la 

data de 01.03.202, astfel in data de 12.02.2021 a avut loc comunicarea rezultatului achiziției iar la 

data de 16.02.2021 a fost încheiat contractual de prestări servicii nr. 4436, pentru această 

achiziție, cu SC AGO PROIECT ENGINEERING S.R.L. 

Având în vedere motivele mai sus amintite achiziția s-a derulat în perioadada 7 decembrie 2020 

– 16 februarie 2021, cu o întărziere de 2 luni față de termenul de finalizare prevăzut inițial. 

Durata acestui contract a fost de 15 luni calendaristice, începând de la data semnării contractului 

de ambele părți, structurate după cum urmează: 

   - servicii de elaborare a documentațiilor: 90 zile; 

    - respectiv servicii de asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, pe toată perioada 

de execuție a lucrărilor. 

La data de 23.02.2021 a fost dat ordinul de începere a prestării serviciilor acestui contract. 

În data de 21.05.2021 s-a realizat procesul verbal de predare primire a documentației tehnico –

economice nr 15198, iar in data de 09.09.2021 s-a primit nota de conformitate a proiectului tehnic, 

conform adresei primită de la ADR cu nr 33858/09.09.2021, cu recomandări iar la data de 

15.09.2021 a fost transmis răspunsul la recomandări conformitate PT prin adresa nr. 27517. 

La data de 23 noiembrie 2021 a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare 

simplificat SCN1097713/23.11.2021, cu o decalare de 7 luni față de perioada prevăzută inițial - 

martie 2021, pentru inițierea procedurii de achiziție. 

La data de 09.02.2022 s-a încheiat contractul de lucrări nr 4176/09.02.2022, cu o decalare de 9 

luni față de perioada prevăzută initial – aprilie 2021 și s-a dat ordinul de începere a lucrărilor cu o 

întârziere de 1 lună, la data de 11.03.2022, durata de realizare a investiției conform contractului 

fiind de 12 luni. 

Intârzierea se datorează faptului că la data de 09 februarie 2022 a avut loc aprobarea bugetului 

general al Municipiului Aiud pe anul 2022, prin HCL nr. 25 iar 15.02.2022 s-a modificat Anexa nr. 

1 și Anexa nr. 2 la HCL nr. 25/09.02.2022 si astfel s-a adoptat HCL 28/15.02.2022. Ulterior, acesta 

a trebuit depus la ANAF, transmis in FOREX, sumele din acesta neputând fi folosite numai 

începand cu data de 24.02.2022, când au fost plătite cotele la Inspectoratul de Stat in Construcții  

In 02.03.2022 s-a transmis ordinul de începere a lucrărilor cu începerea din data de 11.03.2022. 

Având în vedere cele mai sus menționate se solicită prelungirea perioadei de implementare a 

proiectului cu 14 luni, respectiv de la data de 31.03.2022 – 31.05.2023, timp necesar pentru: 

realizarea lucrărilor, pe o perioadă de 12 luni de la data ordinului de începere, respectiv de la data 

de 11.03.2022 – 10.02.2023; recepția la finalizarea lucrărilor, realizarea raportului de audit final și 

depunerea cererii de rambursare finală de la data de 11.02.2023 – 31.05.2023, în vederea 

îndeplinirii obiectivelor și atingerii indicatorilor prevăzuți în cadrul proiectului 

 
 

Nr. crt. Puncte de verificare DA NU 

1 Solutia propusa respecta criteriile generale de eligibilitate? X  

2 Solutia propusa respecta criteriile specifice de eligibilitate? X  
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3 Valoarea totala eligibila a Bugetului investitiei  depaseseste / nu depaseste bugetul 
initial, angajat prin contract. 

 X 

4 Nota explicativa de solicitant este fundamentata prin memoriu justificativ si poarta 
semnaturile autorizate ? 

X  

5 Solutia propusa se incadreaza in limitele maxime de implementare prevazute in 
POR/axa prioritara 1 

X  

6 Partenerul/partenerii propusi indeplinesc conditiile de eligibilitate? NA  

7 Modificarile solicitate respecta prevederile procedurale? X  

8 Se vor adăuga acele elemente relevenate şi particulare conform fiecărui DMI şi situaţii 
particulare (vezi grila de verificare (Anexa III.2.G). 

NA  

 
 
Verificarea pe teren  - NU ESTE CAZUL 
Concluzie:  

În urma analizării documentelor înaintate de UAT Municipiul Aiud:    
Solicitare act adițional (prin MySMIS), inregistrata la ADR Centru cu nr 5110/14.02.2022, raspunsul 
beneficiarului la clarificarea nr 1 inregistrata la ADR Centru cu nr 7324/03.03.2022 in MySMIS, ca  răspuns la 
solicitarea de clarificări prin MySMIS, înreg. la ADR Centru 5538/16.02.2022, avizăm solicitarea privind 
prelungirea duratei Contractului de finanțare nr   5542/14.05.2020 cu 14 (patrusprezece) luni, respectiv până la 
data de 31.05.2023, în baza INSTRUCTIUNII AMPOR 142/18.03.2020 și a INSTRUCȚIUNII AM POR 
174/16.10.2020 în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării 
funcționalității acestuia.   
Având în vedere modalitatea de derulare a activităților proiectului și termenele estimate, se impune prelungirea 
contractului de finanțare cu 14 de luni calendaristice, până în data de 31.05.2023, pentru finalizarea 
implementării proiectului. 
Menționăm că prin modificările solicitate nu sunt afectate obiectivele și indicatorii proiectului, nu se modifică 
valoarea totală a proiectului, nu se modifica valoarea eligibila a proiectului si nu se modifica valoarea finanțării 
nerambursabile. 
Mentionam ca solicitarea Beneficiarului se incadreaza in prevederile art.I din Instructiunea AM POR nr. 
nr.142/18.03.2020 și ale art. I din INSTRUCTIUNEA AMPOR 174/16.10.2020, noua perioada de implementare 
avizata a proiectului fiind de 61 de luni respectiv de la data de 01.05.2018  pana la data de 31.05.2023. 
 
 
 

Întocmit, 
Ofițer de monitorizare 
Schiau Eugen 

                                                                                   
 
 
 
 
 

   Avizat, 
   Director Direcția OI POR 
   Dan POPA 

 
 

       Aprobat,                           
               Director General 

       Simion CREȚU 
 

 
 
 

Alba Iulia, 
04.03.2022 

 
 
 

  

1 ex. ES/CM/CG 
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