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CAIETUL DE SARCINI: 
pentru achizi ţ ia serviciilor de management de project, cod smjs 14030 aferente proiectulut 

"Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Sloboz' 75 

1. Introducere 
Autoritatea contractant ă  consideră  că  prezentul caiet de sarcini ofer ă  informatij detaliate 

privind serviciile ce se doresc a fi achizitionate, respectiv servicii de management de project,  
aferente proiectului "Cre ş terea eficieit ţ ei energetice a Scolii Profesionale Speciale „Ion 
Teodorescu" Slobozia" , Cod SMIS: 140307 pin Program! Operational Regional 2014- 
2020, Axa Prioritară  3 - Sprijinirea tranziliei că tre o economic Cu emisii sc ă zute de carbon, 
prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice a gestionă rii inteligente a energiei 
si a utiliză rii energiei din surse regenerabile in infrastructuri pub/ice, inclusiv in clă dirile 
publice si in sectorul locuintelor- Operatiunea Pub/ice. 

2. Informatii kenerale 
2.1 Obiectul 

Achizi ţ ia serviciilor de management de project, cod smis 140307 aferente projectului: 
"Cre§terea eficienfei energetice a Scolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" 

Slobozia" 2.2 Autoritatea contractantd — Unitatea Administrativ Teritorial ă : Judetul Ialomita, 
Piaţ a Revoluţ iei, nr. 1, Municipiul Slobozia, Jude ţ ul Ialomi ţ a, Romania, telefon: 
+40.243.230.200, fax: +40.243.230.250. 

2.3. Necesitate 
Conform Strategiei in domeniul eficientei energetice a jude ţ ului Ialomi ţ a in perioada 2016- 
2020, una dintre priorit ăţ ile Consiljului Judeţ eari Ialomi ţ a o constituie cre ş terea eficien ţ ei 
energetice in clă dirile publice ale judetului Ialomita. Avand in vedere starea tehnic ă  a cl ă dirilor 
Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia cladire ş coala si said de sport, 
precum ş i strategia in domeniul eficien ţ ei energetice a jude ţ ului Ialomi ţ a 2016 - 2020, Consiliul 
Judetean Ialomi ţ a a decis cre ş terea eficien ţ ei energetice a clă dirilor in scopul reducerii emisiilor 
de carbon prin sprijinirea eficien ţ ej energetice, a gestionă rii inteligente a energiej ş i a utiliză rii 
energiei din surse regenerabile. 

2.4 Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea eficientei energetice a Scolii 
Profesjonale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Reducerea consumului anual specific de energie primara sub nivelul de 120 KWh/m2/an 
2. Reducerea nivelui anual specific al emisjilor echivalent CO sub pragul de 25 Kg/m2/an 
3. Scaderea costurilor de intre ţ inere 
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4. Sporirea confortului pentru utilizatorii obieetivului de investi ţ ie 

2.5 Grupuri 
Imobilul propus spre investitie se afla in proprietatea publjca a Judetului Ialomita. 

Imobilul a fast dat  iii  administrare Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodoreseu" Slobozia, 
imitate' de invatamant Cu  persOnalitate juridica, de nivel primar, gimnazial, profesional, cu 
exceptia unei suprafete  in  earpul Cl - Corp scoala de 216,15 mp  cc se afla  in  administrarea 
Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Ialornita. 

Beneficiarii directi ai projectului vor fi. Consiliul Judetean Ialomita, elevij Sco1ii 
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozja, corpul profesoral si angajatij institutiei 
precum si personalul Centruluj Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Ialomita  cc  isi 
desfasoara activjtatea in imobil. 

Beneficiarii indirecti ai proiectului sunt populatia Municipiului Slobozia/Judetului 
Ialomita avand in vedere efectele benefice pentru mediu  cc se vor materializa prin 
implementarea proiectului. 

2.6 Riscuri 
Principalele riscurj cu important ă  majoră  pentru execulia contractului ş i modul in care 

viitorul contract va conduce la atingerea obiectivelor ş i a rezultatelor a ş teptate ale projectului 
nt: 

1. Autoritatea contractant ă  intă rzie pl ăţ ile datorate din motive card  -i dep ăş ese 
responsabilit ă tile; 
2. In cazul neindeplinirii la termen  i in conditjile corespunz ă toare a sarcinilor fie de că tre: 
Proiectant/ Consultant (supraveghetor) luer ă ri/ Antreprenor/ Manager de project, se poate 
ajunge la rezilierea eontractului de consultanţă  (supraveghere) lucr ă ri; 
3. Lipsa de cooperare a entit ăţ ilor care irnplementeaz ă  proiectul; 
4. Schimbă ri legislative care pot conduce la indisponibilitate fonduri; 
5. Schimbă ri  în  organizarea intern ă  a Beneficiarului; 
6. Planificare gre ş ită  a resurselor, timpului alocat,  objective,  activită ti; 
7. Riscul ea solutiile tehnice s ă  nu fie corespunz ă toare din punct de vedere tehnologic; 
8. Rise privind derularea procedurilor de achizitie public ă  i  semnarea contractelor de 
achizi ţ ie publică ; 
9. Rise privind colaborarea cu institutiile statului, altele cleat Beneficiarul/Autoritatea 
contractant ă . 

3. Obiectivul principal al contractului  

Obiectivul principal al contractului de  consultan t:a.' este de a asigura managementul ş i 
implementarea cu succes a proiectului. Scopul contractului este de asigurare a unor servicii de 
management corespunz ă tor, in vederea implement ă rii proiectului prezentat mai sus. 
Pentru intocinirea corespunz ă toare a ofertei se vor avea in vedere urm ă toarele: 

a) Prevederile contractului de finantare + anexe; 
b) Anexele specifice acestuia ş i ale Ghidului Solicitantului — Conditii speeifice; 

4. Descrierea serviciilor de atanazement: 

Servicjile de management constau  în  realizarea, in colaborare  cu  echipa de management 
a proiectului stabilită  la nivelul Consiliului Judetean Ialomi ţ a, a implementă rii proiectului 
mentionat mai sus in condi ţ iile specificate in contraetul de finantare. Se vor avea in vedere 
toate aspectele legate de derularea activit ă tilor proiectului, in vederea implement ă rii in eele mai 
b-une condi ţ ii a acestuia  i  pentru asigurarea documentelor  pc care beneficiarul trebuie s ă  le 
pună  la dispozitia Finantatorului ş i a altor organisme care vor solicita date ş i informaţ ii legate 
de derularea Contractului de fmantare nerambursabil ă  ş i au.torizate de Beneficiar. 
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Pe toată  perioada de implementare a proiectului echipa de management a proicctului din 
cadrul Consiliuluj Judetean Ialomi ţ a va colabora cu echipa din cadrul firmei de consultant ă  in 
domeniul managementului de project. 

Managerul de project din cadrul Consiliului Judetean Talomita coordoneaz ă , 
supervizeaz ă  ş i monitorizează  activitatea celor dou ă  echipe in vederea implement ă rii cu succes 
a tuturor activit ăţ ilor, conform grafiCului activit ăţ ilor ş i bugetilui prestabilit. 

Prestatorul de servicii de consultant are rolul de a realiza obliga ţ iile din contract ş i a 
sarcipilor incluse in caietul de sarcini. Consultantui este responsabil pentru asigurarea unuj 
management administrativ ş i financiar efjcient i orientat spre rezultate în ceea cc prive ş te 
procesul de implementare a proiectului. 

4.1 Cerinte aenerale:  
Echipa de management de project extern va realiza eel putin urmatoarele activitati: 
• aeordarea asistentei de specialjtate necesara pentru elaborarea documentelor solicitate de 
Otganismul Intermediar (OD, Autoritatea de Management (AM) si de alte organisme abilitate 
care vor solicita informatii privind derularea contractului de finantare (adrese, comunicari, acte 
aditionale, notificari, alte documente specifice etc.) 
• informarea beneficiarului privind asupra eventualelor modificari legislative ce privesc 
servicjile solicitate Si corelarea documentatiilor cc trebuje intocrnite conform acestor 
modificari; 
• elaborarea cererilor de rambursare in conformitate cu cerintele finantatorului pe baza 
informatiiior fumizate de membrii echipei de management a institutiei solicitante; 
• participarea activa Si cu reguralitate, la intalnirile de lucru operative cu membrii echipei de 
project, precurn si cu antreprenorul si prestatorii implicati in fazele respective ale proiectului; 
• participarea la intalnirile de evaluare si monitorizare la finalul tuturor etapelor determinante 
prevazute in procesul de implementare a proiectului; 
• intocmirea tuturor notificarilor, actelor aditjonale, rapoartelor, cererilor de rambursare, etc. 
Catre OI/AM, respectiv realizarea oricarei modificari care intervine in pro cesul de 
imp lementare asupra cererii de finantare (plan de achizitii, activitati previzionate, bugetul 
proiectului, echjpa de implementare etc. si  operarea si pentru introducerea in Mysmis a 
acestora. 
• intocmirea rapoartelor trimestriale de progres. 

Astfel Prestatorul va asigura:  
a) Verificarea tuturor documentelor pentru intocmirea dosarelor cererilor de rambursare 

ş i de plat ă  conform contractului de finan ţ are ş i a anexelor specifice ale acestuja, precum ş i 
intocmirea oric ă ror documente justificative cc inso ţ esc cererea de plat ă /rambursare; 

b) Pentru aspectele verificate vor fj indicate eventualele neconcordante, lipsuri sau 
omisiuni ale documentelor verifjcate cu indicarea moduluj de remedjere ş i a entită tii 
responsabile c ă reia îi revine aceast ă  obligaţ ie. Se vor indica ş i termene limită  pentru remedjere; 

c) intocmirea notelor informative, comunic ă rilor oficiale, a actelor adjtionale ale 
contractului, r ă spunsul la clarific ă ri ş i alte situaţ ii specifice conform contractului de finan ţ are, 
in termen de maxim 3 zile lueraloare de la primirea solicit ă rilor pentru ca beneficiarul s ă  se 
incadreze în termenele stabilite de finan ţ ator; 

d) Urmă rirea realiz ă rii indicatorilor stabili ţi i a stadiului de realizare a activit ă tilor, 
rezultatele partjale, pentru a lua m ă suri corective, respectiv pentru m ă surarea atingerii 
rezultatelor ş i obieetivelor proiectului; 

e) Urmă rirea desfăş ură rii achizi ţ iilor publice prev ă zute in project, la timp, conform 
planului de achizitii publice, respectiv Cu respectarea legislatiei nationale in vigoare; 

Diseminarea ş i insuş irea de că tre membrii echipei de project a regulilor ş i cerintelor 
din Contractul de finantare; 
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g)  Once  alte docum.entatii sau solicit ă ri pentru derularea  i  implementarea proiectuluj  în  
bune condi ţ ii  i  fă ră  a fi aplieate corectii financiare beneficiarului. 

4.2. Cerinte specifiee privind prestaren servieillor de consultant:4 
1. Asigurarea respect ă rii legalit ăţ ii  i  conformit ă fii tuturor activită tilor ş i ac ţ iunilor din. eadrul 
proiectuluj in conformitate  en  cerintele contractuluj de finantare, astfel: 

urm ă rirea ş i verificarea eligibilit ăţ ii tuturor cheltuiehlor efectuate; 

° informarea imediat ă  a Autorit ăţ ij Contractante in cazul depist ă rii unor cheltuieli neeligibile 
efectuate de prestatorii implica ţ i  in project, sugerand ş i mă suri ce pot fi luate pentru 
reglementarea situafiei; 
2. Elaborarea de documente solicitate de Organisinul Intermedjar (0I), Autoritatea de 
Management (AM) ş i de alte organisme care vor solicita date ş i informatii privind derularea 
Contractului de finan ţ are. 
3. Elaborarea de documente la solicitarea echipei de proiect/beneficiar privind derularea 
Contractului de finanţ are (ex: notific ă ri, acte adjtionale, clarific ă ri, adrese, minute ale ş edintelor 
de project, alte situaţ ii, etc) ş i derularea contractelor de achizi ţ ie public ă  aferentă  acestuia. 
4. Refacerea  i  adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerinţ elor Autorit ăţ ii 
Contractante respectiv in conformjtate cu cerintele primite din partea Autorit ă tii de 
Monjtorizare sau din partea Organismului Intermediar (Op. 
5. Colaborarea cu membrii echipei de proiect in derularea tuturor activit ăţ ilor: 

a) Consultantul rnentine un contact permanent cu Autoritatea Contractant ă , cu 
managerul de pro  iect  i cu echipa de imp  lementare a projectului; 

b) Consultantul particip ă ,  on de ate on este cazul, la ş edinţ ele operative ale membrilor 
echipei de proiect; 

c) Consultantul particip ă  la ş edinţ ele de progres, daca este cazul, in cadrul c ă rora se 
analizeaz ă  evolutia proiectului din punctul de vedere al cheltuieljlor, utiliz ă rii resurselor, 
implement ă rii activită tilor, obţ inerii rezultatelor ş i managementul fiscurilor; 
6. Toată  corespondenţ a purtat ă  intre p ă rfile contractante se va purta in scris (fax, po ş tă , e-mail); 
7. Preg ă tirea documenta ţ iilor solicitate de Organismul Intermediar (01) pentru 
vizitele/monitoriz ă rile in teren  i  participarea la acestea. 
8. intocmirea cererilor de rambursare intermediar ă  ş i a cererii de rambursare final ă , precum 
a documentatiilor pentru acestea. 
9. intocmirea cererilor de plată  ş i a documenta ţ iilor aferente acestora. 
10. intocmirea rapoartelor de progres trimestriale conform contractului de finanţ are ş i anexelor 
aferente. 
11. intocmirea ş i transmiterea care Autoritatea Contraetant ă  a informatElor de natură  tehnic ă  
sau financiar ă  legate de project, solicitate de aceasta. 
12. Realizarea  i  transmjterea c ă tre finantator a notifică rilor, actelor aditionale, graficului de 
ramburs  are,  situaţ iilor cu achiziliile realizate prin project. 
13. Urmă rirea calendarului de activit ăţ i ş i transmiterea c ă tre echipa de management din cadrul 
Consiliului Judetean Talomita de informatii periodice asupra stadiului realiz ă rii acestora ş i a 
potentialelor 
14. Verificarea materialelor de informare ş i publicitate in vederea respect ă rii regulilor privind 
vizibilitatea contribufiei Uniunii Europene la project, in conformitate cu contractul de finanţ are. 
15. Verificarea respect ă rij concordan ţ ei dintre cajetul de sarcini, oferta tehnic ă  ş i situaţ ii  de 
lucră ri/facturi/procese-verbale de receptie pentru toate contractele  cc  sunt atribuite pe parcursul 
implementă rii pro i e ctu lui. 
16. Acord ă  asistenţ a echipei de jmplementare a proiectuluj in relaţ ia cu operatorli economici 
implicaţ i  în  derularea proiectului, (proiectant, supervizor/diriginte de ş antier, constructor, alţ i 
prestatori). 
17. 	Accrdă  asistenţă  echipei de implementare a proiectului in organiza.rea receptiei la 
terminarea lucedrilor. 
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18. Particip ă  impreun ă  cu proiectantul, beneficiarul,supervizorul/dirigintele de ş antier ş i 
executantul lucrarilor pe amplasamentul obiectivului on de ate on este solicitat. 
19. Verificarea transmiterii notific ă rilor de c ă tre beneficiar cu privire la sumele r ă mase 
neutilizate in urma finaliz ă rii contractelor de achizitie in vederea degajLii fondurilor 
respective, conform contractului de finan ţ are. 
20. Atenţ ionarea eChipei de proiect a.supra pOten ţ ialelor aspecte litigioase din cadrul rela ţ iilor 
contractuale cu prestatorii ş i elaborarea propunerilor de solutionare a acestora. 
21. Informarea Autorit ăţ ii Contractante asupra eventualelor modific ă ri legislative cc privesc 
serviciile solicitate, de indat ă  cc acestea apar i corelarea documenta ţ iilor cc trebuiesc intocmite 
conform acestor modific ă ri. 

4.3. Alte activit ă ti si obligati' ale consultantului  
1. Sprijinirea echipei de proiect ş i la activit ăţ ile ş i evenimentele derulate pe parcursul 

implement ă rii proiectului; 
2. Participarea la misiunile de audit realizate de auditorul independent cu informa ţ iile 

solicitate (dac ă  este cazul); 
3. intocrnirea notific ă rilor ş i a altor documente necesare implement ă rii proiectului, 

solieitate de Autoritatea Contractant ă  îu termen de maxim 3 zile, dup ă  caz, lucr ă to are de la 
primirea solicit ă rilor din partea beneficiarului; 

4. Consultarea surselor de finantare cu privire la noile reglement ă ri publicate de AM 
că tre Beneficiarii de finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 ş i 
informarea in timp util a autorit ăţ ii contractante. 

5. Date si doe umente puse Ia dispozitie de catre Benefieiar 
Beneficiarul va pune la dispoziţ ia Prestatorului urm ă toarele (in copie): 

a) Cererea de finanţ are a proiectului "Cresterea eficientei energetice a Scolii Profesionale 
Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia" •  Cod SlVE[S:  140307;  
b) Contractul de finantare incheiat intre Beneficiar, M.D.L.P.A., ADR Sud Muntenia, inclusiv 
anexele aferente; 
c) Contractele incheiate intre Beneficiar  i prestatorii din cadrul proiectului, precum i cele 
care se von incheia; 
d) Alte documente intocmite p ă nă  la semnarea contractului de finan ţ are in cadrul proiectului pe 
care prestatorul le consider ă  necesare pentru indeplinirea contractului; 
e) Alte informatii relevante pentru buna desfăş urare a contractului. 

6. Loci"' de desfă surare a activită tii 
1. Imp  lementarea activită tilor prev ă zute in prezentul caiet de sarcini se va realiza la sediul 
autorit ăţ ii contractante/locul implernent ă rii, dac ă  aceast ă  situaţ ie o impune. 
2. Vor fr. stabilite int ă lniri de lucru intre beneficiar ş i consultant on de die on este necesar; 
3. Fiecare dintre p ă rţ i poate solicita celeilalte p ă r ţ i intă lniri de lucru, cu notificare prealabil ă  
transmis ă  îri terrrien de maxim 2 zile luer ă toare; 
4. in situaţ ii de maxim ă  urge*, convocarea se poate face de indat ă . 

7. Aetivitatea consultantului va fi condus ă  de urmă toarele principii:  
a) imparţ ialitate faţă  de Beneficiar cdt ş i faţă  de partenerii acestuia; 
b) profesionalism; 
c) fidelitate; 
d) respectarea legisla ţ iei in vigoare. 

Pe perioada derul ă rii contractului, consultantul va lua toate m ă surile pentru eliminarea 
situaţ iilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertan ţ i din cadrul proiectului. 
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8. Durata contractului 
Contractul intr ă  in vigoare la data semndrii de cdtre p ă r ţ i ş i  îi produce efectele pe toatd 

perioada de implementare a proiectului conform contractului de finan ţ are, respectiv 
31.12.2023, terminandu-se dupd finalizarea implementdrii proiectului odat ă  cu acceptarea 
Raportului Final al proiectului ş i a Cererii de rambursare fined. 

Executarea contracfului incepe dupd emiterea; ordinului de incepere a servichlor, care nu 
se poate realiza deedt dup ă  constituirea garan ţ iei de bund execu ţ ie. 

In  cazul in care perioada de implementare a proiectului se va modifica, contractul  se  
modified in mod corespu.nz ă tor pentru aceea ş i perioadă , fă rd costuri suplirnentare. 

9. Cerinte minime prafesionale  

	

1) 	in oferta sa, consultantul va prezenta o echip ă  de exper ţ i care va include urmdtorii 
exper ţ i cheie: Manager Proiect, Expert financiar, Expert Achiziţ ii Public; Expert juridic, 
Expert tehnic. Consultantul va furniza responsabili desemna ţ i să  indeplineasc ă  saxcinile 
prevă zute  în  acest caiet de sarcini,  fund  ră spunz ă tor pentru activitatea acestora. Consultantul nu 
va opera schimb ă ri de personal fă rd aprobarea scris ă  a autorităţ ii contractante. in aceastd 
situaţ ie, Prestatorul va nominaliza un inlocuitor care trebuie s ă  de ţ ină  aceea ş i experienţă . 
2) in executarea serviciilor, consultantul este obligat, conform contraetului, s ă  ia toate 
mdsurile necesare pentru evitarea oric ă rui conflict de interese  în  cazul exper ţ ilor implicaţ i in 
activitatea echipei de monitorizare a proiectului, asigurându-se intre altele c ă  experţ ii propu ş i 
nu se afl ă  in niciuna din situaţ iile de mai jos: 

a) fac parte din Consiliul de Administraţ ie/organul de conducere sau de supervizare 
ş i/sau de ţ in p ă rţ i sociale/ac ţ iuni din capitalul subscris al unui birou/firrne care a prezentat ofert ă  
in cadrul procedurilor de achiziţ ie ee fac obiectul contractului; 

b) au mice alt interes de naturd patrimoniald  sari  nepatrimoniald in legAturd cu achizi ţ iile 
cc  fac obiectul contractului; 

	

3) 	Ofertantul trebuie s ă  se asigure ş i s ă  garanteze c ă  exper ţ ii pe care îi  propune in cadrul 
acestui proiect sunt disponibili pe intreaga perioadd de execuţ ie a contractului pentru realizarea 
activit ăţ ilor prevdzute. in acest sens, in oferta tehnicd se vor prezenta declara ţ iile de 
disponibilitate ale exper ţ ilor pentru perioada de desfăş urare a contractului. 

4) 	Prestatorului serviciilor i se solicită  să  asigure personalul adecvat pentru indeplinirea 
sarcinilor ş i obligaţ iilor prezentate in prezenta documenta ţ ie ş i in acord  cu  cerinţ ele minime 
definite in continuare. Prestatorul serviciilor are obligaţ ia de a prezenta modul prin care iş i 
asigurd serviciile exprimate, fie prin responsabili proprii, caz in care vor fi prezentate 
persoanele in cauză , fie prin externalizare, caz in care se vor descrie aranjamentele 
contractual e. 

	

5) 	Prestatorul va include in oferta sa numele  i CV-urilc numai pentru exper ţ ii solicitaţ i. 

	

6) 	Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corect ă  a activităţ ilor 
descrise; in cazul in care, pentru realizarea servicillor definite in cadrul prezentului contract 
este necesar personal in plus faţă  de cel solicitat in ofertă  i mid  apoi in contract, prestatorul 
serviciilor va fi responsabil pentru asigurarea acestor resurse adi ţ ionale fă rd alte costuri 
suplimentare. 

Experţ ii necesari pentru indeplinirca cu succes a acestui proiect sunt: 
Exper ţ ii principali (eheie) necesari pentu realizarea cu succes a acestui project sunt: 

A. 1 MANAGER PROTECT cu studii superioare  i  calificare/diplom ă  acreditat ă  pentru 
specializarea „Manager de Proiect" (conform COR 241919 sau echivalent); experien ţă  ca 
manager de proieet, acumulatd in proiecte indiferent de sursa de finanţ are a acestora, 
eviden ţ iată  prin numdrul de proiecte in cadrul c ă rora a indeplinit atribu ţ ii similare cu cele care 
ii  revin in cadrul contractului; 
B. 1 EXPERT TEHNIC cu studii superioare inginere ş ti, licenţ iat in domeniul de specialitate 
construc ţ ii civile; 
C. 1 EXPERT FINANCIAR cu studii superioare, licen ţ iat in domeniul economic; 
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D. 1 EXPERT ACHIZITII PUBLICE cu studii superioare, calificare i diplom ă  acreditat ă  de 
Expert in Achizitii Publice; 
E. 1 EXPERT JURIDIC cu studii superioare in domeniul ş tiintelor juridice. 
A. Manager Project:  
Sarcini ş i responsabilităli: 
1. coordoneaz ă  echipa de consultant ă  in managementul proiectului; 
2. se asigură  de existenta unei comunicdri eficiente intre membrii echipei de implementare ai 
Beneficiarului i membrii echipei sale de management a proiectului; 
3. asigur ă  asistenta  în comunicarea Cu OI/AM ş i alte institutii/terti implicate in realizarca 
proiectului 
4. impreun ă  cu managerul de project din parea Beneficiarului coordoneaz ă , planifică  
organizeaz ă  activitatile aprobate prin proiect; 
5. verified documentele solicitate in cadrul procesului de implementare a proiectul -u_i; 
6. atrage atentia asupra problemelor care pot s ă  apard ca situatii neprev ă zute pe parcursul 
implementarii proiectului; 
7. impreună  cn managerul de proiectiechiap de proiect din partea Beneficiarului evalueaz ă  
rezultatele implement ă rii proiectului conform graficului de activit ă ti aprobat i caut ă  solutii 
pentru asigurarea dend ă rii continue ş i fă ră  probleme a activit ă tilor; 
8. urmă re ş te executarea la tennen ş i de bun ă  calitate a sarcinilor trasate care echipa sa de 
consultantd, in conformitate Cu prevederile contractului de prest ă ri servicii semnat; 
9. asigură  impreuna cu membrii echipei de implementare ai Beneficiarului cu echipa proprie 
de consultant ă  respectarea calendarului de activit ă ti prevă zut in contractul de finantare; 
IQ. revizuie ş te calendarul de activit ă ti, bugetul proiectului dac ă  este cazul ş i verified toate 
documentele rezultate ca urmare a implernent ă rii proiectului ş i care urmeaz ă  a fi inaintate Cate 
finantator; 
11. particip ă  la ş edintele de pro gres în cadrul c ă rora se va analiza evolutia proiectului on de 
c ă te on este necesar; 
12. ofer ă  consultanfă  de specialitate beneficiarului in vederea respect ă rii i indeplinirii tuturor 
obligatiilor contractuale cu finantatorul. 

Pregă tire necesară  postului: 
Studii sup erio are ; 

- Diplomă  acreditatd de Manager de Proiect (conform COR 241919 sau echivalent); 
Experien ţă  necesară  postului: 

- Experientă  ca manager de project, acumulat ă  în proieete, indiferent de sursa lor de 
finantare ş i evidentiată  prin numă rul acestor proiecte in care a indeplinit acela ş i tip de activit ă ti 
cu cele care ii revin in eadrul contractului. 

Are o relatie de colaborare Cu echipa de implementare din partea Beneficiarului stabilit ă  
în baza contractului de prestare servicii de management de pro iect ş i se subordoneaz ă  structurii 
de conducere a firmei de consultant ă . 

B. EXPERT tehnic 
Sarcini  i  responsabilită fl: 

ofer ă  consultant ă  de speeialitate echipei de implementare din partea Beneficiarului pe toat ă  
durata de implementare a pro iectului, in aria sa de competent:; 
2 , particip ă  la realizarea rapoartelor de progres trimestriale, a rapoartelor pentru vizitele pe 
teren, verific ă rii respect ă rii concordantei dintre caietul de sarcini, oferta tehnic ă  ş i lueră rile 
contractate, facturi, procese verbale de receptie pentru toate contractele cc sunt atribuite in 
cadrul pro iectului; 
3. particip ă  la ş edintele de monitorizare a progresului proiectului on de eke on este necesar; 
4. particip ă  la predarea amplasamentului de care beneficiar c ă tre executant, dup ă . caz; 
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5. oferd consultan ţă  in verificarea corespondentei dintre cantif ă tile din projectul tehnic (liste 
eantit ăţ i) ş i plane; 
6. la soliejtarea beneficiarului verified in teren amplasamentul investi ţ iei, stadiul de execulie 
incadrarea  în  termen a lucrdrilor de executie comparativ cu datele preconizate  în  graficul de 
executie. 
7. oferă  consultan ţă  in verificarea situa ţ iilor de lucră ri inajntate de constructor ş i avizate de 
dirigintele de sander pc  toatd d-urata lucr ă rilor. 
8. oferd consultant ă  echipej de project din partae Beneficiarului in verificarea documentelor 
suport depuse de Cate executantul I -u_cr ă rilor in cadrul situaţ jilor de lucr ă ri; 
9. Particip ă  la toate fazele determinante ale execufiei, stabilite conform reglementdrilor in 
vigoare, precum ş i cele prevă zute de projectant, la solicitarea beneflicarului; 
10. contribuje la intocmirea c ă rţ ii tehnice, dac ă  este cazul. 

Pregă tire 11 ecesară  postului: 
- Studij superioare tehnice in domeniul inginerie constructii civile; 

Experientă  necesară  postului: 
- Experienţă  in domenjul tehnjc eviden ţ iată  prin num ă rul de proiecte in cadrul cdrora a 

indeplinit acela ş i tip de activită ti cu cele care îi  revin in cadrul contractului. 
Sc subordoneaz ă  direct, in cadrul proiectului, managerului de project. Are o relaţ ie de 

colaborare cu echipa de implementare din partea Beneficiarului , stabilit ă  in baza contractului 
de prestare servicii de consultanţă  in managementul proiectului. 

C. EXPERT aehizilii publice 
Sareini  i  responsabilită #: 
1. oferă  consultanţă  de specialitate echipei de implementare din partea Beneficiarului pe toat ă  
durata de jmplementare a proiectului, in aria sa de competeald; 
2. oferd consultan ţă  de specialitate echipei_ de implementare din partea Beneficjarului la 
indeplinirea procedurilor necesare achizi ţ ionă rii de bunuri ş i servjcii necesare realizdrid 
pro iectului ; 
3. ofer ă  consultanţă  de specialitate echipei de implementare din partea Beneficiarului la 
derularea contractelor de achizilii incheiate  în  conformitate  cu  ofertele declarate cd ş tigă toare, 
eajetele de sarcini ş i prevederjle legislative in vjgoare; 
4. participd la ş edinţ ele de monitorizare a progresului proiectului  on de cate  on este necesar; 
5. oferă  puncte de vedere in scrjs pe probleme de achizi ţ ii publice,  on de cate  on  este nevoie; 
6. asistarea autorit ăţ ii contractante in verificarea ş i aprobarea garanfilor ş i asigur ă rilor depuse 
de cdtre ofertantul ca ş tigă tor; 
7. verificarea poli ţ elor de asigurare ale antreprenorului ş i asigurarea c ă  acestea sunt incheiate in 
conformitate cu prevederjle contractului, sunt si rdman in vigoare ş i au acoperire pe intreaga 
perioadd specificatd îii contractul de executie a lucrdrilor; 

Pregă tire necesară  postului: 
Studii superioare; 
Diplomă  aereditat ă  de expert achizitii publice (conform COR 214946, sau echjvalent); 

Experien ţă  neeesard postului: 
- Experienţă  in domenjul achizitijlor publice acumulatd  în  projecte/contracte indiferent 

de obiectul acestora  i  evidentiat ă  prin numă rul de projecte in cadrul că rora a indeplinit acela ş i 
tip de activit ăţ i cu cele care îi  revin  în  cadrul contractului. 

Sc subordonează  direct, in cadrul proiectului, managerului de project. Are o relaţ ie de 
colaborare cu echipa de implementare, din partea Beneficiarului stabilit ă  in baza contractului 
de prestare servicji de consultantd in managementul projectuluj. 
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D. EXPERT juridic 
Sarcini  i  responsabilită ti: 
1. colaboreaz ă  cu responsabilul juridic din echipa de implementare din partea Beneficialului pe 
toat ă  du.rata desfăş ură rii proiectului; 
2, colaborează  cu responsabilul juridic din echipa de implementare din partea Beneficiarului la 
verificarea conformit ă tii cu prevederile legale a doctUmenta ţ iei de atribuire ş i a altor aspecte 
procedurale pentru contractele de lucr ă ri, de servicii ş i de bunuri; 
3. cunoa ş te ş i respectă  normele de protectia rnuncji ş i SSU specifice locului de mulled; 
4. respeet ă  obligatiile asumate prin contractul de servicii incheiat cu autoritatea contractant ă ; 
5. colaboreaz ă  en UAT Judetul Ialomita in vederea respect ă rii obligaţ iilor contractuale din 
cadrul contractelor incheiayte de acesta; 
6. colaborează  cu responsabilul juridic din echipa de implementare din partea Beneficiarului in 
vexificarea din punet de vedere juridic a documentelort proiectului ; 
7. particip ă  la ş edintele de rnonitorizare a progresului proieetului on de eke on este cazul; 
8. la solicitarea beneficiarului prezint ă  puncte de vedere privind respectarea prevederilor 
contractelor ineheiate in cadrul proiectului. 

Pregă tire necesard postului: 
- Studii superioare in domeniul ş tiintelor juridice; 

Experiengi necesarli postului: 
- Experient ă  in activită ti jurjdice eviden ţ iat ă  prin numă rul de proiecte in cadrul c ă rora a 

indeplinit acela ş i tip de activit ăţ i cu cele care îi revin in cadrul contractului, indiferent de 
objectul acestor proiecte. 

Se subordoneaz ă  direct, in eadrul projectului, managerului de project. Are o relatje de 
colaborare cu echipa de jrnplementare, din partea Beneficiarului stabilit ă  in baza contractului 
de prestare servicii de consultan ţă  in managementul proiectului. 

E. EXPERT financiar 
Sarcini ş i responsabilităţ i: 
1. oferă  consultanţă  privind managementui financiar echjpei de impletnentare din partea 
Beneficiarului pe toat ă  durata de implementare a proiectului, in aria sit de competen ţă ; 
2. verificarea eligibit ăţ ii tuturor cheltuielilor efectuate, a incadr ă rii in bugetul aprobat al 
proiectului; 
3. asigur ă  pă strarea confidenfialit ăţ ii activit ă filor ş i a documentelor realizate de membrii 
echipei de project din partea Beneficiarului in aria de competent; 
4. colaborează  cu responsabilul financiar din echipa de implementare din partea Beneficiarului 
in preg ă tirea audită rilor financiare ale proiectului; 
5. particip ă  la ş edinţ ele de monitorizare a progresului projectului on de Cate on este nevoie; 
6. intoeme ş te cererile de plat ă , cererile de rambursare intermediare, cereri de rambursare 
aferente cererilor de plata, cererea de ramburs are final ă , precum i documentele aferente 
acestora; 
'7. intocme ş te rapoartele de progres trimestriale i documentele suport aferente acestora. 

Pregă  tire  necesară  postului: 
Studii superioare, licentiat in domeniul economic; 

Experien ţă  necesard postului: 
- Experient ă  in domeniul financiar-contabil acumulat ă  in proiecte/contracte, indiferent 

de obiectul acestora ş i evidentiat ă  prin numă rul de proiecte in cadrul c ă rora a indeplinit acela ş i 
tip de activită ti cu cele care îi revin în cadrul contractului. 

Sc subordoneaz ă  direct, in cadrul proiectului, managerului de project. Are o rela ţ ie de 
colaborare cu echipa de implementare din partea Beneficiarului, stabilit ă  in baza contractului 
de prestare servicii de consultan ţă  in managementul proiectului. 

9 



10. Modal de prezentare a ofertei 
10.1. Aspecte privind intocmirea ofertelor 
Ofertantul va prezenta o ofert ă  care s ă  demonstreze corespondenta serviciilor ofertate Cu  

cerinţ ele caietului de sarcini. 
Odată  cu inaintarea ofertei ofertan ţ ii vor prezenta un grafic de e ş alonare  in  timp a 

activit ăţ ilor ce urmeaz ă  a fi prestate in faza de implementare a proiectului. Graficul va fi corelat 
cu calenclarul de activit ăţ i prev ă zut in Contractul de finan ţ are. 

Propunerea tehnic ă  poate contine  once  alte elemente pe care ofertantul consider ă  că  este 
necesar s ă  le mentioneze. 

Oferta financiar ă  a operatorului economic va tine cont de cele mentionate rnai sus ş i va 
fi exprimat ă  in lei, fard TVA, cu valoarea TVA explicitată  separat. 

La evaluarea ofertei financiare se vor avea in vedere toate cheltuielile legate de 
prestarea serviciului. 

10.2 Aspecte privind decontarea serviciilor 
Pre ţ ul contractului este ferm  i nu se actualizeaz ă . 
Decontarea serviciilor prestate se va efectua dup ă  cum urmeaz ă : 
a) 70% din valoarea contractului, in tran ş e egale, trimestrial; 
b) 30% din valoarea contractului, dup ă  depunerea raportului final; 
Plata serviciilor de consultant ă  se va efectua in baza urrn ă toarelor documente 

obligatorii,  cc  vor fi anexate facturii: 
raport de activitate trimestrial privind prestarea serviciilor de consultan ţă  treansmis cu 

proces verbal predare primire. 
- proces verbal de recep ţ ie a serviciilor, f-ară  obiectiuni. 

11. Alte infortnatii 
Mentionă m că  once  specificatie tehnic ă  din prezentul caiet de sarcini care duce care un 

anumit produs, origine, surs ă , procedeu special, o marc ă  de fabric ă  sau cornett, un brevet de 
inventie sau o licenţă  de fabricatie va fi interpretat ă  prin „sau echivalent". 

Ofertantii care nu vor aborda  i  detalia cel pu ţ in aspectele solicitate in prezentul caiet de 
sarcini vor  ii  respin ş i din procedura de atribuire, propunerea tehnic ă  fiind declarat ă  
neconform ă . 

Pe parcursul indeplinirii contractului ofertantul are obligaţ ia de a respecta regulile 
obligatorii referitoare la condi ţ iile de muncă  ş i de protec ţ ie a muncii  i  normele specifice PSI, 
care sunt in vigoare la nivel national. Pe perioada derul ă rii contractului se vor respecta cerintele 
esenţ iale referitoare la protec ţ ia, siguran ţ a  i  igiena munch precurn ş i normele de prevenire a 
incendiilor. 

Director executiv, 
Cristian VLAD 

 

Sef Serviciu, 
Marian STA CIU 

10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

