
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   
 PROIECT 
 
 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.547/2018 referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventii pentru obiectivul de investiții  „Modernizare depou si Modernizarea 

statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - 
Modernizare depou tramvaie” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.08.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.142702/2022, raportul nr.146234/2022 

al Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.146251/2022 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2018 
referitoare la aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru 
obiectivul de investiții  „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare 
pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de 
investiţii finanţate din fonduri publice şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
 
     HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă modificarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii 

pentru obiectivul de investitii „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de 
redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare 
depou tramvaie”, după cum urmează:  
a) devizul general, în forma actualizată, conform anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 
b) punctul 5.6 „Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor 

de intervenţie” din Capitolul 5 „Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-
economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora”, conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
 
 



  

 
 
Art.2. Se aprobă modificarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției 

prevăzută la art.1, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexele nr.1 şi 2 
ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.547/2018. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 

  
 
              INIŢIATOR,                                                            AVIZAT, 
                 PRIMAR,                                              SECRETAR GENERAL, 
       Lia-Olguţa VASILESCU                                       Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr.             /     .08.2022  

 

               

                                                                                        

Referat de aprobare 

 

 

Prin hotarirea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr . 547/2018,modificata prin 

hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr . 32/2019, au fost aprobati indicatorii 

tehnico economici pentru obiectivul de investitii” Modernizare depou si modernizarea 

statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza2-Modernizare Depou 

tramvai.” 

Printre  indicatorii aprobati este si valoarea totala a obiectivului de investitii precum si 

durata de executie  a obiectivului de investitii 

Prin  aplicarea prevederilor OG 64/ 2022 valoarea totala a investitiei urmeaza a fi 

majorata conform prevederilor actului normativ.  

Date fiind cele de mai sus propunem  Consiliului Local al Municipiului Craiova, 

aprobarea modificarii hotariri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr . 547/2018, 

modificata prin hotarirea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr . 32/2019,in sensul 

modificarii  Anexei 2 la hotarare. 

 

Primar, 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

 

 

                  Pt. Director Executiv 

Adriana Octaviana Motocu 
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 

Data:___.08.2022 

 

Semnătura: _____________ 
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Municipiul Craiova                Se aprobă, 
Primaria Municipiului Craiova             Viceprimar 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte                            Aurelia Filip                                                                          

Nr.  146 234 / 18.08.2022                 
 

Raport 
privind modificarea HCL nr.547/2018, modificata prin HCL nr. 32/2019 privind aprobarea 

Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul de investiții  

„Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a 

tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie”  

 
Programul Operaţional Regional (P.O.R.) este unul din programele aferente Acordului de 

Parteneriat 2014-2020 prin care se pot accesa fondurile europene structurale şi de investiţii, respectiv 
cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (F.E.D.R.). Programul a fost aprobat 
prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. 

Obiectivul general al P.O.R. 2014-2020 îl consituie creşterea competitivităţii economice şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, obiectivul specific al Axei 
Prioritare 4 fiind cel de „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii, 
bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”. 

Totodata, Axa Prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4.1e are ca obiectiv „Promovarea strategiilor 
de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în particular zone urbane, 
inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană şi a unor măsuri relevante pentru 
atenuarea lor.” 

Prin HCL nr. 547/2018 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare depou de tramvaie” și cesionarea/vânzarea acesteia de către RAT 
Craiova. 

Prin adresa nr. 14181/18.01.2019 Serviciul Investiții și Achiziții a înaintat către Direcția 
Elaborare si Implementare Proiecte documentația de proiectare în vederea solicitării unei finanțări 
nerambursabile.  

Ca urmare a analizării acesteia s-a impus modificarea sa, în sensul completării documentatiei 
tehnico-economice cu echipamente necesare funcționării în condiții optime a obiectivului de investiții 
și indeplinirii obiectivului specific al axei 4.1 din cadrul POR 2014-2020. Totodată, a rezultat necesitatea 
actualizării documentației cu denumirea completă din Documentul Justificativ aprobat de către MDRAP 
și cu denumirea solicitantului cererii de finanțare, în conformitate cu prevederile din Ghidul 
solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2018/4/4.1/1. Aceste modificari au fost aprobate prin HCL nr.32/18.02.2019. 

Astfel, în contextul prezentat, proiectul de fața se încadrează in viziunea de dezvoltare a 
mobilității urbane pentru polul de creștere Craiova, care se definește ca fiind implementarea unui 
sistem de transport eficient, durabil, integrat si sigur, pentru a susține dezvoltarea economică si 
socială. 
             Având in vedere oportunitatea creata de Programul Operational Regional 2014-2020, Primaria 
Municipiului Craiova a solicitat finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul:  „Modernizare 
depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor- Faza 2- 
Modernizare depou tramvaie”. 

Conform Documentului justificativ actualizat pentru finanțarea din fonduri ESI 2014-2020 
elaborat de Autoritatea Urbană constituită la nivelul Municipiului Craiova, proiectele propuse spre 
finantare prin POR 2014-2020, O.S. 4.1 au fost prioritizate dupa o serie de criterii printre care : 
maturitatea proiectului, contributia la reducerea emisiilor de CO2, cresterea numarului de pasageri in 
transportul public in detrimentul utilizarii autovehiculelor personale, integrarea cu alte proiecte. 

Așa cum rezultă din Documentul justificativ elaborat de Autoritatea Urbană constituită la nivelul 
Municipiului Craiova, proiectul mai sus menționat este complementar cu următoarele proiecte: 

• ,,Proiect Integrat de modernizare a sistemului de transport public cu tramvaiului in municipiul 
Craiova – MOTRIC T1”, cod SMIS 129159, Contract de finantare nr. 4898/07.11.2019, cu componentele: 
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- Modernizarea caii de tramvai (in cale proprie) de pe str. Henry Ford in zona industriala Ford si 
Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii semaforizate cu 
functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 3); 

- Extinderea sistemului de management al traficului prin integrarea de noi intersectii 
semaforizate cu functionarea in regim adaptiv si sistem de comunicatii (Etapa 1, Faza 1 + Etapa 1, Faza 
2); 

- Modernizarea staţiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor; 
• „Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 25 m, Craiova”, cod SMIS 127873, Ordin de 

finanțare nr. 4748/02.09.2019; 
• ,,Modernizarea caii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în zona industriala 

Cernele de Sus – Faza 1 si Modernizarea caii de tramvai (în cale proprie) de pe Calea Severinului, în 
zona industriala Cernele de Sus – Faza 2’’, cod SMIS 128811, Contract de finanţare nr. 
4886/07.11.2019; 

Avand in vedere cele mentionate anterior, proiectul „Modernizare depou si Modernizarea 
statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou 
tramvaie” a obtinut punctaj maxim conform Listei fiselor de proiecte prioritare din cadrul Axei 
prioritare 4 a POR 2014-2020, pentru Obiectivul specific 4.1, Anexa 1 la Documentul justificativ 
elaborat de Autoritatea Urbană, proiectul contribuind totodata la indeplinirea cerintelor obligatorii ale 
proiectelor depuse spre finantare in cadrul POR 2014-2020, Obiectivul specific 4.1 in ceea ce priveste 
realizarea activitatilor minime necesare pentru punerea in functiune a mijloacelor de transport public 
achizitionate, complementaritatea si caracterul integrat al activitatilor cererilor de finantare. 

In conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, proiectele complementare trebuie să fie 
finalizate până la finalul perioadei de implementare a POR 2014-2020, respectiv până la 31.12.2023. 
Toate activităţile/măsurile/proiectele complementare, conform precizărilor din cererile de finanţare, 
de care depinde atingerea rezultatelor acestora, se vor realiza până cel târziu la data de 31.12.2023.  

Astfel, dupa transmiterea cererii de finantare si parcurgerea tuturor etapelor de evaluare, in 
data de 13.12.2019 a fost incheiat contractul de finantare nr.4913/13.12.2019, cod SMIS 129326. 

Obiectivul general al proiectului „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare 
pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depu tramvaie” il constituie 
cresterea atractivitatii si eficientei sistemului de transport public local din municipiul Craiova prin 
implementarea unor masuri integrate ce vizeaza imbunatatirea transportului public de calatori cu 
tramvaiul si descurajarea utilizarii transportului privat. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Modernizarea infrastructurii aferente transportului public de calatori cu tramvaiul din 

municipiul Craiova prin reabilitarea cladirilor existente in incinta depoului de tramvai si dotarea cu 
echipamente si utilaje specifice activitatii de intretinere si reparatii tramvaie. 

2. Reabilitarea infrastructurii de tramvai din municipiul Craiova prin modernizarea retelei de 
contact si a caii de rulare si a echipamentelor de cale a tramvaiului din incinta depoului. 

În conformitate cu activitățile proiectului prevăzute în cererea de finanțare, anexa la contractul 
de finanțare mai sus mentionat, a fost demarată procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a 
documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic.  

Conform graficului de activitati al proiectului si planului de achizitii din cadrul cererii de 
finantare, anexa la contractul de finantare nr.4913/13.12.2019, procedura de licitatie deschisa avand 
ca obiect „Servicii  de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PAC+PT+DDE+asistenta 
tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor+Certificat de performanta energetica 
pentru cladirile aferente depoului+documentatia pentru obtinerea avizului si a autorizatiei de 
securitate la incendiu  pentru aceste cladiri+ documentatii pentru obtinerea oricaror alte 
avize/acorduri - Modernizare depou  si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie, cod SMIS 129326” a fost prevazuta a se 
desfasura in perioada februarie 2020 – mai 2020. Astfel, conform documentatiei intocmite si inaintata 
compartimentului de specialitate in data de 12.03.2020, a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro 
anunțul de participare  nr. CN 1020549 din data de 23.04.2020 avand ca termen de depunere a 
ofertelor data de 28.05.2020. 
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Procedura a fost anulată in conformitate cu prevederile art. 212, alin.1 , lit. (a) din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, întrucat nu a fost depusa 
nicio oferta admisibila. 

În data de 03.07.2020 autoritatea contractantă a reluat procedura de atribuire si a publicat pe 
site-ul www.e-licitatie.ro anunțul de participare  nr. CN1022401 din data de 02.07.2020, pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică sus-menţionat, termenul limită pentru primirea ofertelor 
fiind data de 10.08.2020, ora 15:00. 

Întrucât autoritatea contractantă s-a aflat în imposibilitatea de a răspunde la solicitarea de 
clarificari a unui operator economic interesat de participarea la procedura prin care acesta solicita 
punerea la dispozitie a unor expertize tehnice avand ca obiect  stalpii de sustinere a cablurilor electrice 
ce fac parte din linia de contact şi starea  liniilor de tramvai si aparate de cale, intrucat acestea nu 
fusesera elaborate de proiectantul care a realizat  DALI ,  în conformitate cu prevederile art. art.212, 
alin. (1), litera c) și alin. (2)  din Legea  nr. 98/2016 cu modificările şi completările ulterioare, procedura 
de atribuire a contractului de achizitie publică având ca obiect „Servicii  de elaborare a documentatiei 
tehnico-economice, faza PAC+PT+DDE+asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul 
executiei lucrarilor+Certificat de performanta energetica pentru cladirile aferente 
depoului+documentatia pentru obtinerea avizului si a autorizatiei de securitate la incendiu  pentru 
aceste cladiri+ documentatii pentru obtinerea oricaror alte avize/acorduri - Modernizare depou  si 
Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare 
depou tramvaie”  a fost anulată. 

Prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 143082/30.09.2020, proiectantul 
lucrarii S.C Ray Consulting S.R.L a inaintat „Completarea la expertiza tehnica Nr.341/13.12.2018”, 
completare ce vizeaza stalpii de sustinere a cablurilor electrice ce fac parte din linia de contact a 
tramvaielor si „Expertiza tehnica privind starea actuala a liniilor de tramvai si aparate de cale, in cadrul 
lucrarii Modernizare Depou in Municipiul Craiova, B-dul Decebal nr.3”, documentatia fiind inaintata 
catre Serviciul Licitatii in data de 12.10.2020 in vederea completarii documentatiei initiale si reluarii 
procedurii.  

Ca urmare a transmiterii spre publicare a Documentatiei de atribuire DF1099031 din data de 
28.10.2020 pentru procedura „Servicii  de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza 
PAC+PT+DDE+asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor+Certificat de 
performanta energetica pentru cladirile aferente depoului+documentatia pentru obtinerea avizului si a 
autorizatiei de securitate la incendiu  pentru aceste cladiri+ documentatii pentru obtinerea oricaror 
alte avize/acorduri - Modernizare depou  si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie  cod SMIS 129326”, aceasta a facut  
obiectul controlului ex-ante  exercitat de ANAP, fiind  emis Avizul nr. 11906/11.11.2020 - Conform 
conditionat. In conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1, lit. b) din H.G. nr. 419/2018 privind Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 98/2017 privind functia de control ex-ante, 
documentatia revizuita  trebuia finalizata in termen de 60 de zile de la data emiterii avizului conform 
conditionat din data de 11.11.2020.  

Avand in vedere cele prezentate anterior, pentru  recuperarea  intarzierilor cauzate de initierea 
si anularea  procedurilor de atribuire si in scopul incadrarii proiectului în termenul limită al Programului 
Operațional Regional 2014-2020, in perioada de revizuire a documentatiei pentru incadrarea in 
cerintele din Avizul conform conditionat, a fost propusa cumularea serviciilor de proiectare faza PT cu 
executia lucrarilor si derularea unei singure proceduri de achizitie a serviciilor de elaborare a 
documentaţiei tehnico-economice faza Proiect tehnic de executie, asistenta din partea proiectantului 
pe parcursul derularii contractului, cat si executia lucrărilor. 

 A fost solicitat astfel punct de vedere de la ANAP in data de 19.02.2021  si s-a primit raspuns in 
data de 19.03.2021 

Avand in vedere avizul favorabil primit de la ANAP s-a procedat  la transmiterea documentelor 
necesare incheierii Actului aditional nr.1/28.04.2021 la contractul de finantare nr.4913/13.12.2019, 
cod SMIS 129326, prin care a fost aprobata modificarea Planului de achizitii din cadrul cererii de 
finantare, in sensul cumularii serviciilor de proiectare faza PT cu executia lucrarilor si derularea unei 
singure proceduri de achizitie a serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice faza 
Proiect tehnic de executie, asistenta din partea proiectantului pe parcursul derularii contractului, cat si 
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executia lucrărilor pentru componenta: “Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare 
pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie”.  

Procedura de achizitie publica mai sus mentionata a beneficiat de sprijinul pe care ANAP si 
Banca Mondiala Romania il ofera Primariei Municipiului Craiova in vederea imbunatatirii desfasurarii 
activitatii de achizitii publice in cadrul protocolului de colaborare incheiat intre ANAP si Municipiul 
Craiova.  

Ca urmare, Caietul de Sarcini si Referatul de necesitate,  transmise  Serviciului Licitatii in data de 
12.04.2021, au fost verificate si s-a intocmit Raportul v0/23.04.2021 prin care au fost facute o serie de 
recomandari de modificare a documentatiei de atribuire a serviciilor de proiectare si executiei 
lucrarilor. Ulterior, la data de 20.07.2021 a fost emis  Raportul v1 aferent documentatiei revizuite. 

Astfel, forma finala a Caietului de Sarcini si a Referatului de necesitate, ingloband si modificarile 
propuse de consultantii Bancii Mondiale au fost  inaintate compartimentului de specialitate in data de 
10.08.2021, documentatia de atribuire nr. DF1130559 fiind  postata  in SEAP in data de 10.11.2021 in 
vederea validarii si transmiterii spre publicare.  

Urmare a faptului ca aceasta a facut obiectul controlului ex-ante de catre ANAP, care in data 
data de 25.11.2021 a emis un aviz conform conditionat, procedura de licitatie deschisa avand ca obiect: 
„Servicii de elaborare a documentației tehnico –economice faza PT+PAC+DE +Documentații avize, 
autorizații, acorduri +certificate performanță energetică, servicii de asistență din partea proiectantului 
pe parcursul derulării contractului și execuția lucrărilor pentru proiectul „Modernizare depou si 
Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare 
depou tramvaie”, SMIS 129326 a fost  initiata in data de 11.12.2021  prin publicarea anuntului de 
participare nr. CN1037486/11.12.2021 avand ca termen limita de depunere oferte data de 08.02.2022.  

Nedepunerea de oferte in cadrul procedurii de licitatie deschisa a dus la anularea procedurii în 
conformitate cu prevederile art. 212, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Procedura de achizitie publica a fost reluata cu respectarea conditiilor initiale, fiind publicat 
anuntul de participare cu nr. CN1039656/23.02.2022, cu termen limita de depunere oferte, data de 
27.04.2022.  

Nedepunerea de oferte in cadrul procedurii de licitatie deschisa organizata a dus la anularea 
procedurii în conformitate cu prevederile art. 212, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice cu modificarile si completarie ulterioare. 

Prin adresa nr.81850/29.04.2022 a fost solicitata consultarea pietei cu privire la stabilirea 
termenului contractual, a conditiilor tehnice din documentatia de proiectare faza DALI aprobata si a 
valorii estimate a contractului de achizitie publica. 

 Procesul de consultare a pietei a fost initiat prin publicarea in SEAP a anuntului de consultare nr 
MC1019772/03.05.2022 cu data limita de transmitere a propunerilor 11.05.2022, ora 12.00.  

Pana la data precizata niciun operator economic nu a depus vreo propunere cu privire la 
aspectele ce au facut obiectul consultarii.  

Astfel, prin adresa Primariei Municipiului Craiova nr. 93570/11.05.2022 s-a solicitat 
proiectantului lucrarii reanalizarea continutului documentatiei tehnico-economice faza DALI, si 
totodata un punct de vedere cu privire la termenul de executie, scenariul tehnico-economic ales,  
incadrarea in indicatorii tehnico-economici pentru lucrarile prevazute, precum si 
posibilitatea/necesitatea optimizarii solutiilor propuse si actualizarii continutului documentatiei 
tehnico- economice aferente investitiei, pentru a creste  interesul posibililor ofertanti. 

Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din 
întreaga Uniune Europeană, avand in vedere că Ucraina este principalul furnizor și producător de oțel și 
materie primă pentru piața europeană a construcțiilor. 

Consecința imediată a fost o creștere semnificativă a prețurilor la materiale, determinând 
creșteri și de peste 40% la unele materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: mixturile 
asfaltice, bitumul, oțelul sau fierul-beton, care urmează a fi reflectate în indicele de cost total în 
construcții, un indice compozit care cumulează impactul creșterii cheltuielilor materiale, manoperă, 
utilaje și transport asupra prețului contractelor de achiziție legal încheiate pentru care finanțarea este 
asigurată din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total în construcții este comunicat de 
Institutul Național de Statistică. De asemenea conflictul militar din regiune a determinat o creștere 
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semnificativă a prețului la echipamentele, utilajele și dotările independente livrate în cadrul proiectelor 
cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la bază contracte de 
furnizare echipamente, utilaje sau altele asemenea. 

Criza generată de virusul SARS-CoV-2 a determinat, de asemenea, declararea stării de urgență la 
nivel național, dar și la nivel european, care la rândul ei a determinat o creștere a indicelui de cost total 
în construcții cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materiale în 
construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Această creștere de preț a fost reflectată în 
indicele de cost total în construcții de către Institutul Național de Statistică începând cu luna martie 
2021. 

Creșterea de preț generată de criza SARS-CoV-2 la materialele din construcții a afectat prețul 
ferm al contractelor de achiziție încheiate pentru cele trei categorii de contracte, și anume: contractele 
de lucrări și de produse (livrare echipamente), respectiv contractele de servicii care au ca obiect 
realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice și care 
includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice.  

Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și 
creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și la energia electrică, determinând la rândul ei 
influențe majore asupra creșterii manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare 
bunuri, care se va reflecta în indicele de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra 
implementării tuturor categoriilor de proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. Mai 
mult, această criză nu a putut fi prevăzută de către ofertanți întrucât decizia de liberalizare a prețului la 
energie a fost luată la nivel european și național. 

Toate situațiile mai sus menționate care au condus la declanșarea crizei pe piața construcțiilor 
au caracter imprevizibil și sunt considerate cauze care nu depind de acțiunea părților contractuale, dar 
care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de 
furnizare echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a 
indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri, domeniul Afaceri interne, 
denumite în continuare programe naționale pe care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de 
coeziune 2014—2020 sau alte politici europene relevante. 

Astfel, a aparut necesitatea unor măsuri pentru realizarea unei reechilibrări contractuale în 
cadrul contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene 
nerambursabile, afectate în mod serios de creșteri semnificative ale costurilor, în special în domeniul 
tuturor costurilor din construcții, dar și dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare de 
materiale, ținând cont de faptul că la criza declanșată la sfârșitul anului 2020, generată de revenirea 
economică post-SARS-CoV-2, se adaugă criza prețului la energie, precum și criza provocată de conflictul 
militar din regiunea Mării Negre, cu impact asupra creșterii semnificative a prețului la materiale, 
manoperă, utilaj și transport, generându-se astfel un context economic mondial perturbat, cu tensiuni 
semnificative pe piețele transportului maritim, pe piața materiilor prime și a materialelor de construcții 
și a semiconductorilor.  

Drept urmare, in data de 11 mai 2022 a fost publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 
11 mai 2022, Ordonanta de urgenta nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii  devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. 
 In conformitate cu prevederile art.19 alin 2) din Ordonanta de urgenta nr. 64/2022, revizuirea 
devizelor generale de investiții pentru proiectele de infrastructură se aplică pentru acele situații în care 
procedurile de atribuire nu au fost publicate, precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a 
fi reluate, cazul proiectului „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru 
alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie”. 

Revizuirea devizelor generale de investiții, respectiv revizuirea costului investițiilor pentru 
proiectele de infrastructură implementate de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile se face 
utilizând indicii de cost în construcții total, potrivit anexei nr. 5 la OUG nr.64/2022. 

Ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor, respectiv a costului 
investiției, precum și a valorii estimate a procedurilor de atribuire, finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, se realizează cu respectarea următoarelor etape: 
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a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură publică având ca bază de referință 
luna ianuarie 2022, precum și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa nr. 5, în funcție de 
anul de referință a estimării inițiale a prețurilor utilizate la elaborarea devizului general de investiție; 

b) constituirea și/sau recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru 
anii 2022—2023, în situația în care acestea există, conform indicilor de cost în construcții totali, 
prognozați conform anexei nr. 5 la OUG nr.64/2022; 

c) verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului de finanțare și revizuirea valorii eligibile 
și/sau neeligibile a proiectului, prin raportarea valorii totale actualizate a costurilor eligibile și/sau 
neeligibile ce se impun a fi modificate la nivelul proiectului, în conformitate cu sumele rezultate din 
ajustări prevăzute anterior la litera a) si b), la valoarea contractului de finanțare înainte de ajustare din 
care se deduce valoarea cumulată eligibilă și/sau neeligibilă a contractelor de achiziție semnate, 
valoarea cumulată eligibilă și/sau neeligibilă a cheltuielilor angajate sau care urmează a fi angajate și 
valoarea cumulată eligibilă și/sau neeligibilă a contractelor de achiziție care urmează a fi semnate în 
cadrul proiectului, conform planului de achiziție aferent contractului de finanțare; 

Pana la aceasta data, pentru implementarea proiectului au fost incheiate urmatoarele contracte 
din sumele prevazute in Devizul general al investitiei: contractul de servicii nr. 58999/10.04.2020 cu un 
pret de 6.744 lei fara TVA, din suma prevazuta in Devizul general, Cap. 5.4 Cheltuieli pentru informare 
si publicitate de 10.000 lei fara TVA; contractul de servicii nr.55245/16.03.2022 cu un pret de 126.560 
lei fara TVA, din suma prevazuta in Devizul general, Cap. 3.8.2. Dirigenţie de şantier de 130.000 lei fara 
TVA; astfel, economiile realizate pana in prezent in implementarea proiectului, in suma de 6.696 lei 
fara TVA, sunt nesemnificative si insuficiente. 

d) actualizarea analizei cost-beneficiu având ca an de referință anul 2022; 
e) elaborarea documentației de modificare a proiectului de infrastructură. 
Prin HCL nr.32/18.02.2019 a fost aprobata Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru 
alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie” si principalii indicatori 
tehnico-economici aferenti investitiei, dintre care: 

- Valoarea totala fara TVA a investitiei : 51.275.153,18 lei, respectiv 60.976.588,96 lei inclusiv 
TVA, din care C+M 34.972.342,06 lei fara TVA, respectiv 41.617.087,05 lei inclusiv TVA. 

- Durata de realizare a lucrarilor : 12 luni. 
Prin adresa proiectantului lucrarii SC RAY CONSULTING SRL, inregistrata la Primaria Municipiului 

Craiova cu nr. 115474/24.06.2022, a fost inaintat Devizul general revizuit avand ca baza de referinta 
luna ianuarie 2022, al obiectivului de investitii  „Modernizare depou tramvaie - Modernizare depou si  
Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea  electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare 
depou tramvaie”, precum si capitolul 5 din Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii, Analiza 
financiara, Analiza cost-beneficiu refacuta, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 
nr.64/2022. 

Costul investiției revizuit se obține prin aplicarea la valoarea inițială neactualizată a costului 
investiției a indicatorilor de cost total în construcții, prevăzuți de ordonanță. 

Astfel, conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr.64/2022, indicilor de cost total în 
construcții prevăzuți în anexa nr. 5, în funcție de anul de referință a estimării inițiale a prețurilor 
utilizate la elaborarea devizului general de investiție si documentatiei transmise de catre proiectantul 
lucrarii, Valoarea totala fara TVA a investitiei, revizuita avand ca baza de referinta luna ianuarie 2022 
este de  62.031.841,57 lei, respectiv 73.751.012,30 lei inclusiv TVA, din care C+M 42.708.224,13 lei fara 
TVA, respectiv 50.822.786,71 lei inclusiv TVA. 

Durata de realizare a lucrarilor conform documentatiei actualizate, transmisa prin adresa 
proiectantului lucrarii SC RAY CONSULTING SRL inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 
115474/24.06.2022 : 12 luni. 

In vederea identificarii motivelor care au condus in mod repetat la anularea procedurilor de 
atribuire a contractului de achizitie publica avand ca obiect proiectarea, respectiv proiectarea si 
executia lucrarilor pentru proiectul mai sus mentionat si in consecinta, la intarzieri in implementarea 
proiectului, precum si a intreprinderii demersurilor necesare realizarii proiectului in bune conditii, prin 
adresa Primariei Municipiului Craiova nr. 115474/1/29.06.2022 s-a solicitat proiectantului lucrarii 
transmiterea informatiilor complete solicitate anterior prin adresa Primariei Municipiului Craiova nr. 
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93570/11.05.2022 si respectiv, transmiterea unui punct de vedere argumentat privind 
posibilitatea/necesitatea optimizarii solutiilor propuse, termenului de executie, actualizarea 
continutului documentatiei tehnico-economice aferente investitiei. De asemenea, in vederea 
reaprobarii indicatorilor tehnico-economici conform prevederilor legale s-a solicitat transmiterea 
anexelor necesare: Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei, Descrierea sumara a 
investitiei; Valoarea totala a investitiei actualizata, avand ca baza de referinta luna ianuarie 2022 si 
inclusiv rezerva de ajustare pentru obiectivul de investitii Modernizare depou si  Modernizarea statiilor 
de redresare pentru alimentarea  electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie. 

Asa cum s-a mentionat anterior, ajustarea prețurilor în cadrul devizelor generale aferente 
proiectelor, respectiv a costului investiției, precum și a valorii estimate a procedurilor de atribuire, 
finanțate din fonduri externe nerambursabile, se realizează conform prevederilor OUG nr.64/2022 cu 
respectarea următoarelor etape: 

a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură publică având ca bază de referință 
luna ianuarie 2022, precum și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa nr. 5; 

b) constituirea și/sau recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru 
anii 2022—2023, în situația în care acestea există; 

Conform prevederilor art. 22 din Ordonanta de urgenta nr.64/2022, recalcularea rezervei de 
ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022—2023 se realizează conform indicilor de 
cost în construcții totali, prognozați conform anexei nr. 5. 

In ceea ce priveste termenul de executie a lucrarilor, conform adresei proiectantului lucrarii SC 
RAY CONSULTING SRL inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 126 394 / 13.07.2022, si ca 
urmare a crizei materiilor prime, perturbarii lantului de aprovizionare, respectiv a faptului ca realizarea 
proiectului depinde in totalitate de achizitia de materie prima (fier beton, caramizi, polistiren, produse 
siderurgice, echipamente) a fost propusa modificarea termenului de executie a lucrarilor de la 12 luni, 
prevazut initial, la 15 luni. 

Astfel, durata de realizare a lucrarilor conform documentatiei actualizate, transmisa prin adresa 
proiectantului lucrarii SC RAY CONSULTING SRL, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu nr. 126 
394 / 13.07.2022 : 15 luni. 

Nu au fost propuse alte masuri pentru optimizarea/actualizarea Documentatiei de avizare a 
lucrarilor de interventii aprobata, respectiv nu au fost propuse alte modificari ale documentatiei 
tehnico-economice aprobate. 

Avand in vedere graficul de activitati al proiectului si graficul de executie a lucrarilor, perioada 
de implementare fiind inclusiv anul 2023, se va constitui rezerva de ajustare pentru anul 2022 si anul 
2023. 

Astfel, conform prevederilor Ordonantei de urgenta nr.64/2022 si documentatiei actualizate 
transmise de catre proiectantul lucrarii, Valoarea totala fara TVA a investitiei, revizuita avand ca baza 
de referinta luna ianuarie 2022, inclusiv rezerva de ajustare conform prevederilor OUG nr.64/2022 este 
de  70.217.627,45 lei fara TVA, respectiv 83.482.821,37 lei inclusiv TVA, din care C+M 48.631.854,81 lei 
fara TVA, respectiv 57.871.907,23 lei inclusiv TVA. 

Conform prevederilor art.26 din Ordonanta de urgenta nr.64/2022, in situația contractelor de 
finanțare care cuprind clauze exprese de interzicere a modificării valorii eligibile, se vor putea încheia 
acte adiționale de majorare a valorii eligibile numai pentru revizuirea devizului general de investiții 
prevăzută de ordonanță, chiar dacă această majorare conduce la depășirea valorii nerambursabile 
și/sau eligibile stabilite prin ghidurile solicitantului sau programele operaționale/naționale. Diferența 
de valoare peste valoarea cheltuielilor eligibile ale programelor operaționale și peste valoarea de 100% 
rezultată din execuția cheltuielilor publice se suportă din bugetul de stat. 

Conform Anexei 2 la contractul de finantare nr. 4913/13.12.2019 – Cererea de finantare, 
sectiunile Activitati previzionate si Planul de achizitii, durata estimata pentru desfasurarea procedurii 
de achizitie publica a serviciilor de elaborare a documentației tehnico–economice faza PT+PAC+DE 
+Documentații avize, autorizații, acorduri +certificate performanță energetică, servicii de asistență din 
partea proiectantului pe parcursul derulării contractului și execuția lucrărilor este de 6 luni, procedura 
de achizitie fiind licitatie deschisa. De asemenea, durata estimata pentru elaborarea documentatiilor 
de proiectare faza PT este de 6 luni, iar termenul de executie a lucrarilor, 15 luni conform celor 
mentionate anterior. Astfel, finalizarea lucrarilor si organizarea receptiei la terminarea lucrarilor este 
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previzionata a avea loc in luna noiembrie 2024. In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre 
condițiile de eligibilitate a cheltuielilor se referă la angajarea și plata cheltuielilor în condiţiile legii între 
1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin 
contractul de finanţare. 

Conform Ghidului solicitantului si respectiv, adresei Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Administratiei, Directia Generala Programul Operational Regional nr.54482/31.05.2022, inregistrata la 
Primaria Municipiului Craiova cu nr. 102547/02.06.2022, si potrivit conditiilor de accesare a finantarii, 
este obligatoriu ca proiectele Municipiului Craiova finantabile prin POR 2014-2020, PI 4.1 sa vizeze cele 
trei tipuri de activitati complementare: 

- Infrastructura utilizata de transportul public (infrastructura rutiera, cale de rulare tramvai, retea 
de troleibuz); 

- Mijloacele de transport public de calatori utilizate inclusiv pe respectiva infrastructura; 
- Componente ale sistemelor de managementul traficului, doar daca este necesar, sau alte 

masuri de prioritizare a transportului public. 
Potrivit prevederilor contractului de finantare, beneficiarul are obligatia implementarii 

proiectelor/investitiilor complementare pana la data de 31.12.2023, in caz contrar AM POR poate 
dispune rezilierea si recuperarea sumelor platite. 

Conform informatiilor prezentate, cele trei tipuri de activitati  minime  complementare  sunt 
vizate de urmatoarele proiecte: 

- infrastructura utilizata de transportul public (cale de rulare tramvai): 
o SMIS 129159 ("Proiect lntegrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu 

Tramvaiul In Municipiul Craiova - MOTRIC-T 1"); 
o SMIS   128811  ("Modernizarea   caii  de  tramvai   (in   cale  proprie)  de  pe  Calea 

Severinului, in  zona  lndustriala  Cernele  de Sus - Faza  1 si  Modernizarea  caii  de tramvai 
(in cale proprie)  de pe Calea Severinului, in zona industriala Cernele de Sus - Faza 2"); 

o SMIS 129326 ("Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea 
electrica a tramvaielor - Faza 2 Modernizare depou tramvai"); 

- mijloacele de transport public de calatori utilizate inclusiv pe respectiva infrastructura:  
o SMIS 127873 ("Achizitie mijloace de transport public - tramvaie 25 m, Craiova"); 

- componente ale sistemelor de managementul traficului: 
o SMIS 129159 ("Proiect lntegrat de Modernizare a Sistemului de Transport Public cu 

Tramvaiul In Municipiul Cralova - MOTRIC-T 1"); 
Astfel, conform punctului de vedere transmis de catre MDLPA prin adresa nr.54482/31.05.2022, 

neexecutarea contractului  de finantare nr. 4913/13.12.2019, aferent proiectului cod SMIS 129326 
"Modernizare depou si modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - 
Faza 2 Modernizare depou tramvai" nu ar fi de natura sa afecteze realizarea activitatilor minime 
complementare,  atat  timp  cat  nerealizarea  acestui  proiect nu  impiedica  in  vreun fel realizarea 
celorlalte proiecte ori atingerea obiectivelor si tintelor stabilite in cadrul acestora. 

Prin adresa Primariei Municipiului Craiova nr.132294/27.07.2022 a fost solicitat RAT Craiova, in 
calitate de beneficiar final si utilizator al infrastructurii, un punct de vedere cu privire la indeplinirea 
conditiilor necesare desfasurarii in conditii optime a operatiunilor de intretinere si mentenanta zilnica 
si planificata, remedierea defectiunilor usoare, activitatile de remediere a defectiunilor care nu sunt 
imputabile furnizorului celor 17 tramvaie noi de cca 25 m ce urmeaza a fi livrate conform contractului 
de furnizare nr.126519/19.07.2021, prin proiectul  „Achiziție mijloace de transport public – tramvaie 25 
m, Craiova”, cod SMIS 127873, Ordin de finanțare nr. 4748/02.09.2019, avand in vedere infrastructura 
si dotarea actuala a depoului de tramvaie. 

Conform adresei RAT Craiova nr.11352/29.07.2022, inregistrata la Primaria Municipiului Craiova 
nr. 136095/29.07.2022, in prezent nu sunt asigurate conditiile optime de desfasurare a operatiunilor 
enumerate anterior, infrastructura si dotarile fiind vechi de peste 35 ani. Cea mai degradata din punct 
de vedere functional este calea de rulare din incinta depoului de tramvaie, iar uzurile avansate la calea 
de rulare si macazurile din incinta depoului pot fi cauze ale deraierilor tramvaielor in timpul exploatarii 



pag 9 / 10 

 

acestora. In ceea ce priveste masurile ce urmeaza a fi luate in vederea asigurarii unor conditii minimale 
de desfasurare a activitatii sunt enumerate: 

- In hala IZ (intretinere zilnica) se vor face decupajele necesare pentru a putea permite 
trecerea fara probleme a tramvaielor noi, din punct de vedere al gabaritului acestora; 

- Pentru accesoriile care vor fi livrate cu tramvaiele noi sunt asigurate conditiile pentru 
depozitarea si montajul acestora; 

- Vor fi executate lucrari de remediere a caii de rulare in zonele cel mai grav afectate de uzura 
si degradare. 

De asemenea, cele mai multe probleme si cu urmari din cele mai diverse vor aparea odata cu 
demararea lucrarilor de reabilitare a depoului de tramvaie, lucrari care vor afecta circulatia, gararea, 
intretinerea zilnica si remedierea defectiunilor aparute la tramvaielor achizitionate. 

 In conformitate cu prevederile art.7 alin.6 din HG 907/2016:” În situaţia în care, după aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor 
maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi 
ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a 
documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu 
excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Date fiind cele prezentate anterior şi în conformitate cu art. 129, alin. (2) lit. b și d, coroborat cu 
alin. (4) lit. d și alin. (7) lit.c, art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Hotarârea nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice prin prezentul raport, în vederea 
implementării proiectului „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru 
alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie”, contract de finanţare nr. 
4913/13.12.2019, cod SMIS 129326, supunem aprobarii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
următoarele: 

1. Aprobarea  modificarii Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivul 
de investitii „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a 
tramvaielor - Faza 2 - Modernizare depou tramvaie” dupa cum urmeaza : modificarea devizului general 
in forma actualizata conform Anexei nr.1 la prezentul raport si a Capitolului 5 „Identificarea 
scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a acestora”, punctul 5.6 
„Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie” conform Anexei nr.2 la 
prezentul raport. 

       2. Modificarea  principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției „Modernizare depou si 
Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor - Faza 2 - Modernizare 
depou tramvaie”,   conform Anexei 3 la prezentul raport. 

3.  Modificarea, în mod corespunzător a Anexelor 1 si 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 
547/2018, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr.32/18.02.2019.             

 Pt. Director Executiv 
Adriana Motocu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea în 
solidar cu întocmitorii înscrisului 

Data: 

Semnătura: 

Pt. Şef Serviciu 
Octavian Iures 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea şi legalitatea 
în solidar cu întocmitorii înscrisului 

Data: 

Semnătura: 

Întocmit, 

Manager proiect 
Adriana Cimpeanu 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 

Asistent Manager 
Sorin Georgescu 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 
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Responsabil juridic 
Oana Paun 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 

Manager financiar 
Marius Chetoiu 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 

Manager tehnic 
Daniel Cojan 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 

Manager achizitii 
Mioara Paduraru 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 

Manager achizitii 
Culcea Monica 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 

Manager tehnic 
Cristian Dascultu 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 

Viza CFP 
 

 

Data: 

Semnătura: 

Responsabil comunicare 
Roxana Pirsoi 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 
realitatea şi legalitatea întocmirii acestui act oficial 

Data: 

Semnătura: 
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