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CAIET DE SARCINI
pentru achizitia de servicii de consultanta - Management de proiect aferent contract de
fiNAntaTe *CRESTEREA EFICIENTEI ENERGE.IICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN
ORASUL IERNUT, Casa de cultura, Str. I Decembrir: 1918, Nr. 94,Iernut,,
1. Beneficiarul serviciului achizitionat:
Oras Iernut

Cod fiscal/Cod unic de inregistrare: 5584644 Sediul: P+a li Decembrie 191 8, nr.9, Iemut, jud.
Mures
Date de contact: tel:0265-417.410 fax 0265-471.376, e-mail: iernut@cjmures.ro,

2. Titlul proiectului pentru care se va achizitiona Servjiciul de consultanta in management
de proiect: "Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din orasul Iernut, Casa de
cultura, str. I Decembrie 1918, nr. 9.4.,Iernut,,
Contractul de finantare este specific Programului Ollerational Regional 2014-2020, Axa
prioritard 3: Sprijinireatranzi{iei cdtre o economie cu errrisii sc6zute de carbon, Prioritatea de
investifii 3.1 - Sprijinirea eficienlei energetice, a gestion[rii inteligente a energiei qi a utilizarii
energiei din surse regenerabile ?n infrastructurile public,:, inclusiv in clddirile publice, si in
sectorul locuinlelor Opera(iunea B - Clddiri publice

3.1 Obiectivele generale ale proiectului
Obiectivele generale urmirite prin Programul Operalionerl Regional 2014-2020, Axa
Prioritard 3 - Sprijinirea tranziliei cdtre o economie cu emisii sc'azute de carbon, Prioritatea de
investilii 3.1 - Sprijinirea eficienlei energetice a gestiondr:ii intetigente a energiei qi a utilizf,rii
energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clddirile publice qi in
sectorul locuinlelor, Operaliunea B - Cladiri Publice, sunt:
creqterea eficienfei energetice in clddirile publioe;
reducerea consumului de energie finald in sectorul rezidential;
scdderea gazelor cu efect de ser6, cu efect pozitiiv asupra schimblrilor climatice'
consumul anual de energie primarS;
consumul anual specific de energie pentru incdlzire;
consumul anual specif,rc de energie;
gestionarea inteligentd a energiei qi utilizdrea energiei din surse regenerabile in

sectorul;
creqterea independen{ei energetic[ a Rom6niei;
ameliorarea aspectului urbanistic al locuintelor.
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Aceste obiective generale vor fi atinse prin realizarea urmatorului obiectiv specific si
anume prin programul de reabilitare termica se reduce consumul anual speciFrc de energie
pentru incdlzire sub 123 kWl/m'?an, in condilii de eficienld economicd. Obiectivul specific vizat
de Axa prioritara 3, Prioritatea de Investilii 3.1, Operaliunea B - Clddiri publice. este creqterea
eficienlei energetice in cl6dirile publice qi sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care
inregistreazd consumuri enerlgetice mari.
3.2 Obiective specifice ale prezentului Contract
Consultanta pentru rranagementul proiectului va asigura, prin specialigti experimentati,
consultan![ in managementul operalional al proiectului, in vederea implementdrii cu succes in
concordanta cu cerin{ele finan{irii publice a acestuia.
Prin consultanla in mranagementul de implementare a proiectului se va asigura reahzarea,
in beneficiul orasului lernut, a activitatilor specifice de management de proiect in conformitate
cu cerinlele Contractului de Irinanlare in cadrul POR, care sd asigure respectarea graficului lunar
de activitati al proiectului. a planificdrii activitatilor si bugetului pentru implementarea
Proiectului, inclusiv raportarea corectd si la timp cdtre beneficiar, cdtre OI si AMPOR in
conformitate cu cerintele.
In limitele stabilite prin contract, prestatorul serviciilor este responsabil in fata
Ileneliciarului de respectarea condiliilor Contractului de Finanlare in vederea indeplinirii
atributiior legate de acordar,ea de consultantd in managementul de proiect in conformitate cu
procedurile de implementare impuse de AMPOR.
Proiectul are o structurd complexd, Consultantul va consilia unitatea de implementare
desenmata de Beneficiar qi va acorda astfel asistenld in elaborarea si verificarea documenta(iei
in domeniul achizitriilor publice, in domeniul tehnic cdt gi in cel financiar, asigurdnd totodatd
consultanld managerului de prroiect pe intreaga perioadd de implementare a proiectului.
Rolul consultzrnlei va fi, pe ldngi asigurarea suportului cdtre Orasul Iernut pentru
implementarea in bune condilii a proiectului, sd asigure gratuit transferul de cunogtinle in
domeniul managementului dr: proiect, prin contribu{ia directd a consultan{ilor (inclusiv la loca}ia
proiectului qi in alte localii relevante) qi prin consilierea echipei de proiect din partea
Ileneficiarului in vederea implementdrii cu succes a proiectului.
4. Justificarea

proiectului:

Sectorul construcliilor este la nivel mondial un consumator major de energie Ei un
generator major de gaze cu efect de serd. in UE, aproximativ 40o/o din energie este consumatd in
acest sector. Din acest motiv, imbun6tdtirea eficienlei energetice a clSdirilor este un obiectiv
impoftant la nivelul politicilor UE. O propor[ie insemnatd de energie consumatd in clidirile
rezidenliale este pentru inciilzire. Acest lucru este observat in special in multe \dri UE-12,
inclusiv in RomAnia, datoritd unui stoc de locuinle construite ftr[ proteclie termic[ in perioada
comunistd, mai ales in formd de cl6diri.
Infrastructura sistemului national de clddiri publice e compusa in cea mai mare parte din
cladiri vechi, (o buna parte din cl[diri au fost construite inainte de anul 1970). Aceste clddiri au
proprieta[i termice scazute.
Potenlialul de econornisire a energiei in clddirile publice ar putea fi tradus in economii
semnificative de combustibil convenlional. In clddirile din RomAnia consumul specific de
cdldurd qi apd caldd menajerii este dublu fa![ de cele din Europa de Vest, qi, prin urnare, existd
o ratd ridicatl de emisii de poluare.
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Investiliile in eficien(a energeticd a infrastucturii clddirilor publice vor contribui la
reducerea sdr[ciei energetice (fuel poverty) in Rom6nia, prin reducerea costurilor cu incdlzirea
qi asigurarea unui confort termic al utilizatorilor, ceea ce va ajuta la imbunltalirea calitatii
activitatilor desfasurate in cadrul acestor institutii.
Implementarea mdsurilor de eficien{d energeticd in infrastructura educationala va duce la
imbundtdfirea condiliilor de viafd ale populafiei, prin:

-

imbundtd[ireacondiliilor de confort interior;
Reducereaconsumurilorenergetice;
Reducerea costurilor de intrelinere pentru incdlzire gi apd caldd menajerd;
Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul qi consumul

de

energie;

-

Eficientizarea modalitatii de organizare a actului educational prin crearea de conditii
optime;
Cresterea gradului de implicare a populatiei, conducdnd la utilizarea eficientd a
resurselor de energie, in conformitate cu Strategia lEuropa 2020. Directivele Europene
prev[d, printre altele, ca statele membre sd ia toate mdsurile pentru imbundtdlirea

eficienlei energetice la utilizatorii finali.
Prin implementarea de mdsuri de cregtere a eficienlei energetice, se realizeazd'.

-

reducerea cheltuielilor cu incdlzirea clddirilor publi.ce pe perioada de iarna, respectiv
reducerea costurilor cu climatizarea pe perioada de caniculd;
susfinerea cregterii economice qi contrac ararea efectelor negative pe care criza
economicd o poate avea asupra sectorului energetio;
cregterea independenfei energetice a Romdniei.
prin realizarea lucrarilor de interventie se reduc consumurile de energie termic6,
electricd, emisiile de gaze cu efect de serd.

5. Tema

serviciilor de consultantalsarcini specifice:

ln cadrul activitatii de management al proiectului s,e rcalizeaza monitorizarea internd gi
controlul intern al proiectului, coordonarea qi administrareia acestuia.
Consultantul in managementul implementdrii proiectuLlui asimileazain totalitate informa[ia
din documentalia proiectului si coordoneaza intreaga activitate in conformitate cu prevederile
legislative si cu instrucfiunile, normele, notificdrile emise de catre autoritatea de ntanagement.
Activitatea unui Consultant in implementarea de proiecte pentru consta in realizarea tuturor
activit[tilor manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul proiectelor gi
implementdrii cu succes a acestora.
Activitati specifice:
- monitorizarea proiectului prin folosirea de inst.rumente specifice pentru masurarea

-

evolutiei proiectului - raportul de progres;
pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele
stabilite prin buget;
monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitertea materializarii acestora se se puna
in lucru planurile de actiune stabilite prin managerrLentul cle risc;

rvl

rrl.l,
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-

in duratele planificate se va

face pe baza datelor
obtinute din monitoriz"area, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile identificate;
pregatirea si realizarea cererilor de plata;
asistenta acordata Beneficiarului pentru solicitarile Autoritatilor de Management legate

controlul costurilor si incadrarii

de derularea pr<liectuhri.

Pentru realizareaunui management al proiectului performant, dorim realizareaurmdtoarelor

activitdli:

I.

Monitorizareaproiectului

Realizarea monitorizdrii activitdlilor proiectului:
urmdrirea gradului de indeplinire a activit6lilor conform graficului de activit[(i al
proiectului qi informar:ea in scris a Autoritdlii Contractante cu privire la orice intArziere
in derularea proiectului qi propuneri clare de remediere qi readucere a graficului

-

-

activitdtilor in parametrii initiali;
monitorizareadin punct de vedere cantitativ gi calitativ a proiectului cu respectarea gi
incadrarea in bugetul proiectului qi in graficul de activitdli al acestuia;
monitorizareaactivitatrii tuturor prestatorilor implicali in proiect prin urmdrirea
rapoartelor de activitate ale acestora, asigurarea incadrdrii in pre{ul contractului gi
respectdrii obligaliilor contractuale;
urmdrirea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale qi de
efectuare a pldlilor gi notil-rcarea in timp util a echipei de proiect in acest sens;
notificarea in scris in rtimp util a echipei de proiect despre eventualele nereguli,
intArzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activitAflor proiectului qi
elaborarea de propune:ri de solulionare a acestora;
gestionarea eventualellor modificdri, situalii neprevdzute, dispozilii de qantier in scopul
aprobdrii qi decontdrii serviciilor/lucrdrilor de cdtre Autoritatea de Management
elaborarea de rapoarte lunare privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ
qi calitativ, care sd cuprindd o raportare globali referitoare la activitatea tuturor

prestatorilor.

II.

Executia si Managementul Proiectului

Cuprinde consultanta in management, consultanta juridica si monitorizare tehnica:
Asistenta la contractarre cu Autoritatea de Management;
Planificarea activitatilor
Asistenta la organizarea - selecti a - achizitia - contractarea serviciilor / lucrarilor /
bunurilor necesare implementarii proiectului
Asistenta financiara ce include (Intocmirea fluxului de numerar al proiectului)
AsistentalarealizarealRapoartelor
Orice alt tip de asistenta acordata Beneficiarului pentru implementarea cu succes a
proiectului.
Elaborarea cererilor de prefinantare in conformitate cu cerinlele finanlatorului. Aceste
cereri vor respecta cu strictet(3 prevederile legale si Instruc{iunile de prefinan[are qi rambursare a
cheltuielilor conform C ontractului de fi nan(are.
Elaborarea rapoartelor de progres in conformitate cu cerinlele finan{atorului. Aceste
rapoarte vor respecta cu stricl.ete formatele tip impuse de Autoritatea de Management (AM)
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-

Elaborarea cererilor de rambursare in conformitate cu cerin{ele finan}atorului. Aceste
cereri vor respecta cu strictele formatele tip impuse de Autoritatea de Management (AM.l
Asigurarea respectarii legalitalii qi conformit[1ii tuturor acrtivitdlilor qi ac{iunilor din cadrul
proiectului:
- urmirirea qi verificarea eligibilitdtii tuturor cheltuielilor efectuate;
- informarea imediatd a Autoritdlii Contractante in cazuJl depistdrii unor cheltuieli neeligibile
efectuate de prestatorii implicali in proiect, sugerdnd gi mlsuri ce pot fi luate pentru
reglementarea situafiei.

III. Realizarea

gi actualizarea, in urma discu(iilor cu membrii echipei de proiect,
a Planului de implementare a proiectului:

-

-

Consultantul dezvolta qi actualizeaza impreun5. cu echipa de proiect din cadrul
AutoritAfli Contractante Planul de implementare a proiectului. Acest plan descrie in
detaliu tofi pagii ce urmeaz6 a fi parcurgi p0nd la l.tnalizarea proiectului si va conline in
mod obligatoriu gi analiza de risc pentru proiect gi elaborarea de propuneri pentru
gestionarea adecvatd a riscurilor.
Colaborarea cu membrii echipei de proiect in derularea tuturor activitalilor:

-

Consultantul menline un contact permanr:nt cu Autoritatea ContractantS, cu
managerul de proiect gi cu echipa de implementare a proiectului;
- Consultantul participa cel pulin o datl pe sdptdmdnf,, la o dat[ stabilitd de' comun
acord cu beneficiarul, la gedinlele operativ'e ale membrilor echipei de proiect;
- Consultantul participa la qedinfele lunare de progres in cadrul cdrora se an;a.hzeaza
evolu{ia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utiliz[rii resurselor,
implementdrii activitdlilor, oblinerii rezultatelor qi managementul riscurilor;
- Consultantul asigura prezen\a unuia dintre expertii sdi, o datd pe saptdm6na, la o
datd stabilitd de comun acord cu beneficiarul, la sediul Autoritdtii Contractante
- Toatd corespondenla purtatd intre pdrfile contractante este necesar a se purta in
scris.

- Colaborarea cu to(i prestatorii

implicali in realizarca proiectului in scopul indeplinirii
sarcinilor contractuale:
- Consultantul mentine legdtura cu prestatorii implicali in proi.ect prin intermediul echipei de
proiect pentru a-qi putea indeplini obliga{iile contractunle fa{6 de Autoritatea Contra,;tantd.
- Intocmirea qi menfinerea pistelor de audit corespunzdtoare activitdlilor qi subactivitdr;ilor din
proiect, astfel inc6t sd permitd posibilitatea verificirii documentelor originale ale
proiectului de cdtre reprezentanlii AutoritAtrii de Mana.gement (AM), Organismului
Intermediar (OI), Comisiei Europene, ale Biroului European Anti - Fraud[ qi cle cdtre
Clurtea Europeand a Auditorului. Pistele de audit vor respecta un format recomandat de
AM/OI POR.

IV. Oferirea de consultan(5 juridicl in cadrul proiectului:
- Consultantul asigura consultan(d in

ceea ce priveqte relaliile contractuale dintre Autoritatea
Contractantd qi prestatorii din cadrul proiectului;
- Consultantul va atenfiona echipa de proiect asupra poten{iale1<>r aspecte litigioase dirr cadrul
relaliilor contractuale cu prestatorii qi va elabora propuneri de solulionare a acestora;

, J--'
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-

Informarea AutoritAtii Contractante asupra eventualelor modificSri legislative ce privesc
serviciile solicitate, de indatEr ce acestea apar, qi corelarea documentatiilor ce trebuie intocmite
conform acestor modificlri.
- Elaborarea de documente solicitate de Organismului lntermediar (OI), Autoritatea de
Management (AM) si de alte organisme care vor solicita date qi informatii privind derularea
Contractului de finanlare:
- Elaborarea de documente la solicitarea echipei de proiect privind derularea Contractului de
finan{are (ex: notific[ri, acte adilionale, alte situa]ii etc) qi derularea contractelor de achizilie
public[ aferente acestuia;
- Refacerea qi adaptarea tutturor documentelor de mai sus, conform cerinlelor AutoritAtii
Contractante, respectiv in conformitate cu cerin{ele primite din partea AutoritAtii de
Monitorizare sau din partea Orgarrismului Intermediar (OI);

V.
-

Alte activitltiiqi obliga{ii ale Consultantului

Sprijinirea echipei de proiect qi participarea la toate activitalile gi evenimentele derulate
pe parcursul implementdrii proiectului;

Participarea la vizitr:le de monitorizare qi de verificare efectuate de Organismul
Intermediar/ Autoritatea de Management gi/sau alte structuri cu atribulii de control/
verificare/ audit a finanfdrilor nerambursabile din fondurile structurale;
Participareala misiunile de audit realizate de auditorul independent;
intocmirea notiticdrilor qi a altor documente necesare implementdrii proiectului,
solicitate de Autoritatea Contractanld;
Cunoaqterea contractului de finan(are dintre Autoritatea Contractantd gi Autoritatea de
Management/Organismul Intermediar gi a legisla[iei in vigoare privind instrumentele
structurale qi implementarea proiectului.
Consultarea surselor rle informare cu privire la noile reglement6ri publicate de AM cdtre
Benef,rciarii de finanLfare in cadrul Programului Operalional Regional 2007-2013 qi
informarea in timp utiil a autoritAfli contractante.
Consultantul ar:e in vedere si asigurarea qi promovarea egalitatii de ganse qi de tratament
intre angajali, femei gi b[rba{i, in cadrul rela(iilor de muncd de orice fel, inclusiv prin
introducerea de mdsuri gi dispozi{ii pentru interzicerea discrimindrilor bazate pe criterii
de sex, apartenen{d la grupuri minoritare, rasd, religie, dizabilitdli, etc.

Serviciile de consultan!f, contractate, vor fi asigurate de cdtre ftmLJ firme specializat5/ e in
consultan![ in managementul proiectului si achizitii publice, prin experli cu calificare Ei
expertizd. in managernLentul proiectelor si achizitii publice. Pe toata durata de irnplementare a
contractului, Consultantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni orice situalie de
naturir s[ compromrtd, reahz:area cu impa4ialitate qi obiectivitate a activitSlilor contractuale"
Consultanla va fi oferitd pe t.ot parcursul perioadei de implementare, p6na la depunerea ultimei
cereri de rambursare in cadrul proiectului.

Activitl{ile generale de management al proiectului ce vor face obiectul contractului

de

consultan{I in management sunt:

-

notificlrilor specifice implementlrii proiectului conform
prevederilor contractului de Finan{are/Modificiri ale graficului de depunere a
Realizarea

raportlrilor

qi

cererilor de rambunsare, daci este cazull
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Asisten{i

in relafia dintre

Beneficiar si AM POR pe parcursul implementirii

proiectelor;
Asisten(I in elaborarea documentafiilor de atribuire pentru contractele de servicii,
bunuri ;i lucriri Ia nivelul ambelor componente incluse in cadru proiectului;
Asisten(5 in realizarea procedurilor de cornunicare intre pIr{i (Beneficiar,
Consultant, Diriginte de gantier, Constructor);
Asisten{I in monitorizarea respectlrii regulilor priv'ind vizibilitatea contribu{iei
Uniunii Europene la proiect, in conformitate cu manualul de identitate vizuali;

Documentele ce vor fi intocmite in mod obligatorriu de catre consultant, respectiv:
Referatul de necesitate conform instructiunilor AN.,\P
Strategia de contractare in cadrul careia se va stabili impreuna cu echipa interna,;riteriul
de atribuire
Model formulare
Propunere clauze contractuale

DUAE

Serviciile ce fac obiectul prezentului contract prrevad acordarea de consultanta in
managementul de Proiect.
Serviciile de consultata externa vor permite asigurarea:

-

resurselor suplimentare personalului existent al Beneficiarului, cu calificari
interdisciplinare necesare proiectului ;
expertrza in domenii specihce proiectului;
obiectivitatii si capacitatii de a da sfaturi impartiale;
cunostintelor de specialitate de care dispune societatea de consultanta datorita
experientei personalului, tehnicilor speciale de care acesita dispune, calificarilor personalului
care pot genera valoarea adaugata,
Activitatile efective vor consta in:

-

pregatirea planului detaliat de implementare a proiectului, graficul GANTT detaliat pe
activitati si subactivitati,
asistenta la intocmirea rapoartelor de progress si verificarea acestora, a conformitatilor
cu cerintele contractului de finantare inainte de transmiterea la AM;
asistenta la intocmirea cererilor de rambursare si verificarea acestora din punct de vedere
al conformitatii cu modelele in vigoare la data depunerii lor. Pregatirea cererilor de rambursare
se va face cu respectarea prevederilor Ghidului de Implementare si a instructiunilor AMPOR;
revizirea grafrcului de depunere a cererilor de rambursare dupa caz;
asistare si sprijinirea echipei la intocmirea notificarilor privind depunerea cererilor de
rambursare;
urmarirea implementarii proiectului;
identificarea, evaluarea si managementul riscurilor aparute pe parcursul proiectului.
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Consultantul va identifica solutii si procedure optime pentru evitarea oricaror riscuri rezultate ca
urnare a unor situatii neprevazute si va propune Beneficiarului masurile necesare pentru
asigurarea respectarii termenilor Contractului de finantare.

In activitatea

sa, Consultantulo va trebui sa indeplineascl cel pu{in urmitoarele

atribu(ii:

.

Asistarea echipei prln elaborarea drafturilor documentaliilor de atribuire aferente,
conform prevederilor OUG 98/2016 precum si verificarea documentafiilor de atribuire pentru
fiecare dintre procedurile de achizilie (inclusiv achizitii directe) cu respectarea cerinlelor din
contractul de finanlaret, cdt Si asistenta in derularea tuturor procedurilor de atribuire (inclusiv
achizitii directe), asistenta la formularea rdspunsurilor la clarificdri in timpul deruldrii
procedurilor de achizilie imp,resna cu proiectantul.
.
Oonsultanta si asistenta la amplasareo, punerea in funcliune si receplia tuturor
I ivr ab il e I or afe r e nt e c ct ntr a c t e I o r de fur ni z ar e
.
Sa asiste beneficiarul' in activitatile legate de implementarea, coordonarea si execulia
c ontr actului de finantrar e ner ombur s ab il a ;
.
Sa asiste la pregdtirea (*.pd modelele recomandate de finanlator): rapoartelor de
progres periodice cdtre finanlator; cererilor de rambursare a cheltuielilor, notificdrilor ce se
impun pe parcursul implementdrii Proiectului, cat si a actelor aditrionale (dupd caz) in termenul
planiJicat;
.
Sa asiste UIP in coordonarea resurselor legale solicitate si in administrarea obliga(iilor
sale contractuale in relalia cu AMI/OI;
.
Sa urmareasctt luna,r derularea Proiectului si sa raporteze cdtre UIP situalia cu
speciJicarea incadrarii in termene, ior in caz contrar, oferirea de solulii pentru retncadrarea
privind progresul a;teptat al ,proiectului si incadrdrile financiare aferente,'
.
Sa asiste beneficiartil in stabilirea si respectarea prioritdlilor pentru indeplinirea
obiectivelor din Planul de Im,plementare a Proiectului;
.
Sa consilieze tlIP prittind metodele de implementare cele mai eficace;
.
Sa monitorizeze deru,larea controctelor atribuite in cursul implementdrii proiectului, a
rezultatelor oblinute si a indi,catorilor de realizare asumali prin Contractul de Finanlare;
.
Sa verifice relaliile ca,ntractuole cufurnizorii Si sd informeze opoi UIP, prin:
urmdrirea calitatii si cantitatii livrabilelor;
urmdrirea plalilor conform termenilor contractuali;
indeplinirea obiectivelor de implementore ale proiectului;
asigurareo indeplinirtii conditriilor impuse de contractul de finan{are;
urmdrirea vizibilitdtrii proiec:tului in conformitate cu cerinlele finantatorului;
.
Sa efectueze tnregistrdrile curente privind progresul proiectului, utilizarea resurselor,
atingerea rezultatelor interrnediare si finale, conform formatelor de raportore propuse de
Autoritatea Contractanta ca metodologie interna de lucru;
.
Sa asigure asistenta tta elaborarea documentelor solicitate de Ol, AM POR, Beneficiar
referitor la informalii privintl derularea contractului de finan\are si implementarea proiectului
informatul solicitat;
.
Sa osiste la adaptarea sau refacerea, la solicitarea AM POR sau Ol a documentelor sau
d o c u me nt al iil or c onfot"m c e r inl el or ;
.
Sa participe ac'tiv si c:u regularitate la intdlnirile de lucru operative cu membrii echipei
de proiect, ai echipei de ma,nitorizare, precum si cu antreprenorul si prestatorii implicali in
fazele respective ale proiectului ;
.
Sa sesizeze si sa solicite intdlniri ad-hoc dupa nevoi, infunc[ie de problemele aparute;
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So furnizeze la timp si cu acuratele informaliile necesare manogerului de proiect pentru
'
luarea deciziilor privind bunul mers al proiectului;
.
Sa urmoreasca tncadrarea cheltuielilor in bugetul proiectului si sa asiste managerul de

proiect la previzionarea fluxului de numerar pentru Proiect, cu precizarea tuturor cheltuielilor,
indiccind:

bugetul initrial, cel revizuit, estimat sau actual sou varialiile asteptate pentru fiecare
dintre ele;
depasirile/economiile actuale si cele previzionate;
recomanddri si detalii de ac{iune care sunt de competenta sa, necesare pentru
mic s or ar e a/inl atur ar e a dep dS iril or de c o stur i.
Sa verffice toate pldlile intre beneficiar si .furnizorii sai de lucrdri, servicii si bunuri,
'
conform contractelor tncheiate, pe tot parcursul im,plementdrii Proiectului, inainte de
efectuarea platilor;
Sa asigure asistenta in pregdtirea documentelor surport,/documente justificative (acturi verificate in privin{a realitatii, legalitdtrii si conformitdlii, ordine de plata, extrase de cont, fise
de cont, registre de contabile, etc.) ce vor purta menliunea ,,conform cu originalul" si care vor
insoti cererea de rambursare;
Sa asigure asistenta membrilor UIP in relalia cu Jurnizorii de servicii, bunuri si lucrdri
in vederea emiterii documentelor de facturare conform cerinlelor contractului de finanlare
(purtdnd codul proiectului si menliunea ,,Proiectfinanlat din POR");
Sa revizuiascd graficul de depunere a cererilor de ,rombut'sqre, daca este cazul;
Sa identifice si sa sesizeze la timp beneficiarului respetttrea termenelor de valabilitate

'
'

'
'

pentru avizele

si aprobdrile aferente

implementdrii tehnice/administrative /financiare ale
Proiectului, organele responsabile si stadiul obtrinerii acestora,.
Sa asiste la elaborarea si implementarea un sistem eficiemt de arhivare a documentelor
'
proiectului si sa verifice implementarea acestuia;
Sa informeze Autoritatea Contractanta asupra eventualelor modificdri legislative ce
'
prives'c serviciile solicitate, imediat ce acestea apar si so trtqrticitrta la corelarea documentaliilor
in conformitate cu qceste modificdri,'
Pe baza celor de mai sus, Consultantul vu introduce un sistem simplu si coerent de
'
management al proiectului, la care pot avea occes toate,pdrlile relevante si care va atenliona
cu re,gularitate referitor la existenta unor momente ch,eie si a evenimentelor in derularea
Proiectului.
Asistarea tn elaborarea Si verfficarea ultimei c€reri de rambursare Si a doc'umentelor
'
solicitate de beneficiar (legate de ultimele raportdri), OI/AIzI chiar Si dupd termenul de
Jinalizarea contractului, [indnd cont cd aceste activittili se desJdsoard dupd termenul de
implementare a proie ctului.

CONSULTANTUL TREBUIE SA SE ASIGUR.E CA TOATE ACTIVITAILE CE
SE V'OR REALIZA SI PE CARE LE ASISTA SI VERIFICA PE PERIOADA DE
IMPLEMENTARE, A PROIBCTULUI RESPE,CTA REGULILE PRIVIND
ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR. EL IL VA ASIGURA PE BENEFICIAR, PRIN

CALITATEA SERVICILOR PRESTATE, CA ACESTE REGULUI

DE

ELIGIBILITATE SUNT RESPECTATE SI ASTFEL CHELTUIELILE VOR PUTEA FI
RAMBURSATE.

Tel:

Cr265/47.14.10 Fax: 0265/47.13.76
E-mail : iernut@cjmures.ro

6. Data de incepere

si perioada de execufie

a

serviciilor

Prestatorul se obliga sa asigure servicii de consultanta in domeniul managementului
proiectului pentru "Clresterea eficientei energetice a cladirilor publice din orasul Iernut,
Primaria, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9,A., Iernut", proiect finanlat prin Programului Operational
Regional 2014-2020,.r\xa prioritard 3: Sprijinireatranzi[iei cdtre o economie cu emisii scdzute
de carbon, Prioritatea de investilii 3.1 - Sprijinirea eficienfei energetice, a gestionSrii inteligente
a energiei qi a utilizfu:ii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in
clddirile publice, Ei in sectorul locuinlelor Opera{iunea B - Clddiri publice.
Conform Contractulu:ide Finanfare nr. 3261101.10.2018 cod SMIS 111616, acest proiect
are o durata de implernentare de 18 de luni, calculata de la data semndrii acestuia, respectiv de
la data de 01.10.2018. Exec:utarea Contractului de consultanta in domeniul managementului
proiectului incepe de la data semndrii lui si inregistrdrii lui de cdtre ambele parti, dup[
constituirea garanfiei de bunEr execufie iar durata acestuia este p6nd la frnalizarea contractului de
finantare cu posibilital.e de prelungire in cazul prelungirii contractului de finan[are, fara costuri
suplimentare prin act adilioml, p6nd lafinalizarea contractului de finantare.
7. Remunerate si termene de piata

Plata catre consultant se va face pe toata perioada de implementare a proiectului.

Valoarea totala estimata de achizitie a serviciului de consultanta pentru toata perioada de
derulare a proiectului este de 15.000 lei + TVA.
8. Experienta similara
l4anargement in implennentarca de proiecte (Management de proiect) care au beneficiat de
fina;ntare din fonduri errterne neriambursabile, din care, minim un proiect sa aiba ca obiect
realiizarea de lucrari dr: constructie a cladirilor.
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