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CAIET DE SARCINI 
al achizi ţ iei Servicii de consultan ţă  pentru managementul ş i implementarea proiectul : 

"Cre ş terea Eficien ţ ei Energetice a Sediului Muzeului Jude ţ ean lalomi ţ a " 

I.  Introducere 
Autoritatea contractant ă  consideră  că  prezentul caiet de sarcini ofer ă  informatii detaliate 

privind serviciile cc se doresc a fi achizitionate, respectiv servicii de consultant ă  i implementare 
in cadrul proiectului: "Cregerea Eficientei Energetice a Sedialui Muzetilui Judetean lalomita " 
cod SMIS:140247, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar ă  3 - 
Sprijinirea tranzitiei c ă tre o economic cu emisii sc ă zute de carbon, Prioritatea de investi ţ ii 3 .1 B 
- „Sprijinirea eficientei energetice, a gestion ă rii inteligente a energiei ş i a utiliză rii energiei din 
surse regenerabile in infi-astructurile publice, inclusiv in cl ă dirile publice, ş i in sectorul 
locuintelor" din cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/202013/3.I/B/2/NE, SE, SM, cu 
finantare din FEDR, bugetul national i bugetul Consiliului Judetean Ialomita. 

Cerin ţ ele specificate in prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca cerin ţ e minime. in 
acest sens once ofert ă  prezentat ă , care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luat ă  
in considerare numai in m ă sura in care propunerea tehnic ă  presupune asigurarea unui nivel 
calitativ superior cerintelor minime obligatorii din Caietul de sarcini. 

2 Informatii  generate 

2.1 Obiectul achizitiei Servicii de consultant pentru managementul i implementarea 
proiectului : "Cre ş terea Eficientei Energetice a Sediului Muzeului Judetean lalomita " 

2.2 Autoritatea contractant ă  — Unitatea Administrativ Teritorial ă : Judetul Ialomita, Piata 
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 Date tehnice 
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Conform Strategiei in domeniul eficien ţ ei energetice a jude ţului Ialomi ţ a  în  perioada 
2016-2020, una dintre priorit ăţ ile Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a o constituie cre ş terea efieien ţ ei 
energetice in  clă dirile publice ale judeţ ului Ialomi ţ a. Avă nd in vedere starea tehnic ă  a clă dirii 
Muzeului Judeţ ean Ialomi ţ a, preeum  i  strategia  în  domeniul efieienţ ei energetice a jude ţ ului 
Ialomi ţ a 2016 - 2020, Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a a decis cre ş terea eficien ţ ei energetice a clă dirii 
in scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficien ţ ei energetice,  a  gestionă rii 
inteligente a energiei ş i  a  utiliză tii energiei din surse regenerabile. 

2.4 Objectival general 

Obiectivul general al acestui proiect const ă  in cre ş terea eficien ţ ei energetice a el ă dirii in 
care funcţ ioneaz ă  Muzeul Jude ţ ean Ialomiţ a, prin implementarea unui set integrat de mă suri 
destinate optimiz ă rii consumurilor energetice la nivelul cl ă dirii ş i alinierii la standardele si 
cerinţ ele de performanţă  energetic ă  europene. 
Acest obiectiv general ră spunde in mod direct Obiectivalui Specific al Liniei de Finan ţ are 3.1 B, 
respectiv Cre ş terea eficien ţ ei energetice in clă dirile reziden ţ iale, el ă dirile publice ş i sistemele 
de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaz ă  consumuri energetice marl. 

2.4.1 Objective specifice 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Scă derea nivelului anual speci fic al gazelor cu efect de ser ă  (tone echivalent CO2) la nivelul 
clă dirii, cu 82,02% 
2. Scă derea consumului anual de energie primar ă  (kWh/an) la nivelul clă dirii, cu 83,44% 
3. Scă derea consumului anual de energie final ă  din surse neregenerabile (tep), la nivelul clă dirii, 
cu 82,82% 
4. Scă derea consumului specific de energie primar ă  pentru inc ă lzire r ă cire cu 85,51% 
5. Cre ş terea consumului anual de energie primar ă  utiliză nd surse regenerabile (kWhian), la 
nivelul cl ă dirii, cu 15.962,96 kWh/an, din care 2.543,68 kWh/an pentru inc ă lzire, 2.628,27 
kWh/an pentru apa cald ă  menajer ă  ş i 10.791,01 kWh/an pentru ilumirtat. 

2.5 Grupuri tintii: 

În cazul implementă rii prezentului proiect, sunt identificate unn ă toarele eategorii c ă rora li se 
adreseaza proiectul si, respeetiv care vor beneficia de rezultatele acestuia: 
Grup ţ intă : 

vizitatori ai Muzeului Jude ţ ean Talomi ţ a 
- persoane angajate la nivelul Muzetţlui Jude ţ ean Ialomi ţ a, care vor beneficia de condi ţ ii 
superioare de desfăş urare a activităţ ii (aproximativ 31 de persoane); 
Beneficiar direct: 
Muzeul Judeţ ean Ialomi ţ a,  îu  calitate de ocupant al clad  irii supusa lucrarilor de interven ţ ii 
Beneficiari indirec ţ i: 
- autoritatea publica locala (UAT Jude ţ ul Talomi ţ a), care va inregistra reduceri de costuri la 
nivelul bugetului local, ea urmare a reducerii consumuritor energetice, dar ş i ca unnare a 
reducerii costurilor cu intre ţ inerea  i  mentenanţ a infrastructurii; 

populaţ ia Municipiului Slobozia, care vor beneficia de teduceri ale nivelului emisiilor de gaze 
cu efect de sera la nivelul localitaţ ii. 
- 12 persoane care vor beneficia de locuri de munca pe durata realizarii investi ţ iei, in cadrul 
firmelor care vor executa lucrarile de intervenţ ii; 
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0 atentie sporit ă  s-a acordat ş i persoanelor cu dizabilita ţ i pentru care in momentul de fat ă  aceast ă  
cladire este prea putin accesibila, ş i care vor beneficia in mod direct de aceste facilita ţ i prev ă zute 
in project, oferind ş anse egale tuturor, potrivit politicilor Uniunii Europene in acest domeniu. 

Riscuri 

Principalele riscuri  cu important ă  majoră  pentru execu ţ ia contractului i modul in care 
viitotul contract va conduce la atingerea obiectivelor ş i a rezultatelor a ş teptate ale proiectului 
sunt: 

I. Cantit ăţ ile de lucr ă ri estimate de proiectant nu reflect ă  in totalitate toate lucr ă rile cc urmeaz ă  a 
fi executate in vederea finaliz ă rii lucră rilor; 

2. Mobilizarea prea indelungat ă  a antreprenoralui, 

3. intarzieri in asigurarea suficient ă  ş i la timp de materiale/echiparnente/utilaje/for ţă  de muncă  
necesare Antreprenorului; 

4. Condi ţ iile climatetice (meteorologice) sunt deosebit de dificile in timpul execuţ iei lucr ă rilor, 
pro &wand intarzieri; 

5. Autoritatea contractant ă  intarzie pl ăţ ile datorate din motive care-i dep ă sesc responsabilit ăţ ile; 

6. in cazul neindeplinirii la termen i in conditiile corespunz ă toare a sarcinilor fie de care: 
Proiectant/ Consultant (supraveghetor) lucr ă ri/ Antreprenor/ Manager de proiect, se poate ajunge 
la rezilierea eontractului de consultant (supraveghere) lucr ă ri; 

7. Lipsa de cooperare a entit ă tilor care implernenteaz ă  proiectul; 

8. Schimb ă ri legislative care pot conduce la indisponibilitate fonduri; 

9. Schimb ă ri  în organizarea intern ă  a. Beneficial-Lilui; 

10. Planificare gre ş ită  a resurselor, timpului alocat, objective, activit ăţ i; 

11. Riscul ea solutiile tehnice s ă  nu fie corespunz ă toare din punct de vedere tehnologic; 

12. Rise privind derularea procedurilor de achizille public ă  i semnarea contractelor de achizi ţ ie 
public ă ; 

13.Risc privind colaborarea cu institutiile statului, altele decat Beneficiarul/Autoritatea 
contractant ă ; 

14. Riscul creş terii semnificative a preturilor la materialelede constructii utilizate ş i a pretului la 
manoper ă . 

3. Obiectivul principal al contractului 

Obiectiv-ul principal al contractului de consultant ă  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 irnplement ă rii proiectului prezentat mai sus. 

4. Descrierea serviciilor de management: 

Serviciile de consultant ă  constau in realizarea, in colaborare cu echipa de management a 
proiectului stabilit ă  la nivelul Consiliului Jude ţ ean Ialomita, a implementă rii proiectului 
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menţ ionat mai sus in condiţ iile specificate in contractul de finanţ are. Sc vor avea  în  vedere toate 
aspectele legate de derularea activit ăţ ilor projectului, in vederea implement ă rii  în  cele mai bune 
condiţ ii  a  acestuia  i  pentru asigurarea doeumentelor pe care benefjciarul trebuie s ă  le pună  la 
dispozi ţ ia Finanţ atorului ş i a altor organisme care vor solicita date ş i informaţ ii legate de 
derularea Contractului de finan ţ are nerambursabil ă  ş i autorjzate de Beneficiar. 

Pe toată  perioada de implementare a projectului echipa de management a projectului din 
cadrul Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a va colabora cu echipa din cadnil firmei de consultanţă  in 
domeniul managementului de proiect. 

Managerul de proiect din eadrul Consiliului Tudeţ ean Talomi ţ a coordoneaz ă , supervizeaz ă  
monitorizeaz ă  activitatea celor dou ă  echipe in vederea implement ă rij cu succes a tuturor 

activit ăţ ilor, conform graficului activit ăţ ilor ş i bugetuluj prestabilit. 

Prestatorul de servicii de consultanţă  are rolul de a realiza obliga ţ ijle din contract ş i a 
sarcinilor incluse in caietul de sarcini. Consultantul este responsabil pentru asigurarea unui 
management administrativ ş i finaneiar eficient  i  orientat spre rezultate in ceea ce prive ş te 
pro  cesul de jmplementare a proiectului. 

5. Cerinţ e generale 

a) Verificarea tuturor documentelor ş i intocrnirea dosarelor cererilor de rambursare ş i de 
plată  conform contraetului de finan ţ are ş i a anexelor specifice ale aeestuia, precum ş i intocmirea 
orică ror documente justificative ce inso ţ ese cererea de plat ăirambursare; 

b) La solicitarea beneficiarului, atunei când se consideră  a fi tiecesar, pentru aspeetele 
verificate se va intoemi o not ă  de informare in care vor fi indicate exact ş i explicit eventualele 
neconcordan ţ e, lipsuri sau omisiuni ale documentelor verificate cu jndicarea modului de 
remediere ş i a entităţ ii responsabile c ă reia  îi  revine aceast ă  obligaţ ie. Se vor indica ş i termene 
limită  pentru remediere; 

c) intocmirea notelor informative, eomunic ă rilor oficiale, a actelor adi ţ ionale ale 
contractului, fă spunsul la clarifică ri ş i alte situa ţ ii specifjce conform contractului de finan ţ are, in 
termen de maxim 3 zile luer ă toare de la primirea solicit ă rilor pentru ca beneficiarul s ă  se 
ineadreze in teimenele stabilite de finanţ ator, sau, in func ţ ie de termenul impus de finanţ ator, cu 
cel puţ in 1 (una) zile inainte de termen. 

d) Urmă rirea realiz ă rii indicatorilor stabili ţ i ş i  a  stadiului de realjzare a activit ăţ ilor, 
rezultatele par ţ iale, pentru a lua mă suri corective, respectiv pentru m ă surarea atingerji 
rezultatelor  i  obiectivelor proiectuluj; 

e) Urmă rjrea desfăş ură rii achizi ţ iilor publice prevă zute in project, la timp, conform 
graficului de achizi ţ ii publice respectiv, cu respectarea legisla ţ iei naţ ionale in vigoare; 

f) Particjparea unui/unor reprezentant/reprezentan ţ i, la solicitarea beneficiarului, ea 
expert eooptat  în  cadrul comjsiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de 
execuţ ie a lucră rilor; 

g) Diseminarea  i  insusirea de c ă tre membrii echipei de proiect a regulilor  i  cerinţ elor 
din Contractul de finah ţ are; 

h) Once  alte documenta ţ ii sau solicită ri pentru derularea  i  jmplementarea projeetului  în  
bune condi ţ ii ş i fai ă  a fî  aplicate coree ţ ii financiare beneficiarului. 
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6. Cerinte specifice privind prestarea servkiilor de consultant(' 

1. Asigurarea respect ă rii legał it ăţ ii ş i conformit ăţ ii tuturor activit ăţ ilor  i ac ţ iunilor din cadrul 
proiectului in eonformitate cu cerin ţ ele contractului de finan ţ are, astfel: 

urmă rirea  i verificarea cligibilit ăţ ii tuturor cheltuielilor efectuate; 

informarea imediat ă  a Autorităţ ii Contractante in cazul depist ă rii unor cheltuieli 
neeljgibile efectuate de prestatorij implica ţ i in proiect, sugerand i Masuri cc pot fi 
luate pentru reglementarea situa ţ iei; 

2. Elaborarea de documente solicitate de Organismul Intermediar (Of), Autoritatea de 
Management (AM) ş i de alte organisme care vor solicita date ş i informaţ ii privind derularea 
Contractului de finan ţ are. 

3. Elaborarea de documente la solicitarea echipei de proiectibeneficiar privind derularea 
Contractului de finan ţ are (ex: notific ă ri, acte adi ţ ionale, alte situa ţ ii, etc) ş i derularea contractelor 
de achizi ţ ie public ă  aferente acestuia. 

4. Refacerea  i adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerin ţ elor Autorităţ ii 
Contractante respectiv in conformitate Cu cerin ţ ele prjmite din partea Autorit ăţ ii de Monitorizare 
(AM) sau din partea Organismului Intermediar (01). 

5. Colaborarea cu membrii echipei de project in derularea tuturor activit ăţ ilor: 

a) Consultantul men ţ ine un contact permanent cu Autoritatea Contractant ă , cu managerul 
de project ş i cu echipa de implementare a proiectului; 

b) Consultantul particip ă ,  on de c ă te on este canal, la ş edinţ ele operative ale membrilor 
echipei de project; 

c) Consultantul particip ă ,  on de cdte on este cazul, la ş edin ţ ele de progres in cadrul 
că rora se analizeaz ă  evoluţ ia proiectului din punctul de vedere at cheltuielilor, utiliz ă rii 
resurselor, implement ă rii activităţ ilor, ob ţ inerii rezultatelor ş i managementul riscurilot; 

6. Toată  coresponden ţ a purtat ă  lute pă rţ ile 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/ 
monjtoriz ă rile in teren Si participarea la acestea. 

8. intocmirea cererilor de rambursare intermediar ă  ş i a cererii de rambursare final ă , precum ş i a 
documentaţ iilor pentru acestea. 

9. Intocrnirea cererilor de plat ă  ş i a documenta ţ iilor aferente acestora. 

10. intoemirea rapoartelor de progres trimestriale conform contractului de finan ţ are ş i anexelor 
aferente. 

11. intocmirea ş i transmiterea care Autoritatea Contractant ă  a informaţ iilor de natur ă  tehnic ă  sau 
financiard legate de project, solicitate de aceasta. 

12. Realizarea ş i transmiterea c ă tre finan ţ ator a notific ă rilor, actelor adi ţ ionale, graficului de 
rambursare, situa ţ iilor cu achizi ţ iile realizate prin proiect. 

13. Urm ă rirea calendarului de activit ăţ i ş i transmiterea c ă tre echipa de management din cadrul 
Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a de informa ţ ii periodice asupra stadiului realiz ă rii acestora ş i a 
poten ţ ialelor riscuri. 

5 



14. Verificarea materialelor de informare i publicitate in vederea respectdrii regulilor privind 
vizibilitatea conttibutiei Uniunii Europene la proiect, în conforinitate Cu contractul de finantare. 

15. Verificarea respect ă rii concordantei dintre caietul de sarcini, oferta tehnic ă  ş i situatii de 
lucră ri/facturi/procese-verbale de receptie pentru toate contractele cc sunt atribuite pe parcursul 
implementă rii proiectului. 

16. Acord ă  asistenta echipei de implementare in relatia cu operatorii economici implicati in 
derularea proiectului (proiectant, supervizor/diriginte de ş antier, constructor, alti prestatori). 

17. Toate rapoartele, datele  i materialele obtinute sau preg ă tite de care consultant in derularea 
contractului sunt confidentiale ş i vor ră rnane in proprietatea Autorit ă tii Contractante. 

18. Verificarea transrniterii notific ă rilor de c ă tre beneficiar Cu privire la sumele r ă mase 
neutilizate in urma finaliz ă rii contractelor de achizifie in vederea degaj ă rii fondurilor respective, 
conform contractului de finantare. 

19. Atentionarea echipei de proiect asupra potentialelor aspecte litigioase din cadrul relatiilor 
contractuale cu prestatorii ş i elaborarea propunerilor de solutionare a acestora. 

20. Informarea Autorit ă tii Contractante asupra eventualelor modific ă ri legislative cc privesc 
serviciile solicitate, de indat ă  cc acestea apar ş i corelarea documentatiilor cc trebuiesc intocmite 
conform acestor modific ă ri. 

7. Alte activiteiti  i  obligatii ale consultantului 

1. Sprijinirea echipei de project ş i participarea la toate activit ă tile ş i evenimentele 
derulate pe parcursul implement ă rii proiectului; 

2. Participarea la intalnirile de lucru intre Beneficiar i consultant on de ate on este 
cazul. Stabilirea acestora se poate face de oricare dintre p ă rti, Cu notificate prealabil ă  transmisă  
in termen de maxim 2 zile lucr ă toare. in situatii de maxim ă  urgent ă , convocarea se poate face de 
indat ă . 

3. Participarea la misiunile de audit realizate de auditorul independent cu inforrnatiile 
solicitate (dac ă  este cazul), precum ş i la vizitele de progres realizate de reprezentantii OI/AM 
P OR, la solicitarea beneficiarului; 

4. intocmirea notific ă rilor ş i  a altor documente necesare implement ă tii proiectului, 
solicitate de Autoritatea Contractant ă  in termen de maxim 3 zile lucr ă toare de la primirea 
solieit ă rilor din pat-tea beneficiarului, sau cu eel putin 1 (una) zile inainte de finalizarea 
termenului irnpus de finantator. 

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

6. intocmirea ş i redactarea tuturor minutelor aferehte ş edintelor comune cat ş i ale 
ş edintelor echipei de implementare a beneficiarului (pe baza inregistr ă rilor audio). 

8. Date ,yi  doe  umente puse dispozitie de ciltre Beneficiar 

Beneficiarul va pune la dispozitia Prestatorului urm ă toarele documente (in copie): 
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a) Cererea de fmanţ are a proiectului "Cre ş terea Eficien ţ ei Energetice a Sediului Muzeului 
Judeţ ean ialomi ţ a " 

b) Contractul de finan ţ are incheiat intre Beneficiar si M.D.L.P.A., ADR Sud Muntenia, inclusiv 
anexele aferente; 

c) Contractele ineheiate intre Beneficiar ş i prestatorii din cadrul projectului; 

d) Alte documente intocmite pan ă  la semnarea contractului de finan ţ are in cadrul proiectului pe 
care prestatorul le considerd necesare pentru Indeplinirea contractului; 

e) Alte informaţ ii relevante pentru buna desfdsurare a contractului. 

9. Activitatea consultantului va fi condusă  de urtnă toarele principii: 

a) imparţ ialitate faţă  de Beneficiar cat si fa ţă  de partenerii acestuja; 

b) profesionalism; 

c) fidelitate; 

d) respectarea legisla ţ iei in vigoare. 

Pe perioada derul ă rij contractului, consultantul va lua toate mdsurile pentru eliminarea 
situa ţ iilor de conflict de interese in raport cu viitorii ofertan ţ i din cadrul projectului. 

10. Durata contractului 

Contractul intrd in vigoare la data semn ă rii de c ă tre p ă rţ i si îi produce efectele pe toat ă  
perioada de implementare a proiectului, incheindu-se odatd cu acceptarea Raportului Final al 
projectului i depunerea Cererii de Rambursare finale. Executarea contractului incepe dup ă  
emiterea ordinului de ineepere a serviciilor, care nu se poate realiza deck dup ă  constituirea 
garan ţ iei de bund execu ţ ie. 

În cazul in care perioada de implementare a proiectului Sc va prefungi, contractul se 
modified in mod corespunz ă tor pentru aceea ş i perioad ă , far ă  costuri suplimentare. 

12. Cerinte minimeprofesionale 

1) in oferta sa, consultantul va prezenta o echip ă  de exper ţ i care va include urm ă torii exper ţ i 
cheie: Manager Proieet, Expert Finaneiar, Expert Achizi ţ ii, Expert Juridic, Expert Tehnic. 
Consultantul va fumiza responsabili desemna ţ i sd indeplineasc ă  sarcinile prevă zute in acest caiet 
de sarcini, fund rdspunzdtor pentru activitatea acestora. Consultantul flu va opera schimbdri de 
personal fă rd aprobarea scris ă  a autoritalii contractante; 

2) in executarea serviciilor, consultantul este obligat, confoint contractului, sd ia toate mdsurile 
necesare pentru evitarea oriedrui conflict de interese in cazul expel -010r implicaţ i in activitatea 
echipei de monitorizare a proiectului, asigurandu-se intre altele c ă  experţ ii propusi nu se and in 
niciuna din situa ţ iile de mai jos: 

a) fae parte din Consiliul de Administra ţ ie/organul de eonducere sau de supervizare ş i/sau 
deţ in pă rţ i sociale/ac ţ iuni din capitalul subscris al unui birou/firme care a prezentat ofert ă  in 
cadrul procedurilor de achizi ţ ie ce fac objectul contraetului; 
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b) au once  alt interes de natur ă  patrimonial ă  sau nepatrimonial ă  in legă tură  cu achizitiile 
cc  fac obiectul contractului; 

3) Ofertantul trebuie s ă  se asigure ş i să  garanteze c ă  expertii pe care ij propune  in  cadrul acestui 
project sunt disponibili pe intreaga perioad ă  de  executie a contractului pentru realizarea 
activit ă tilor prevă zute. in acest sens, in oferta tehnic ă  se vor prezenta declaratiile de 
disponibilitate ale expertilor pentru perioada de desfă surare a contractului; 

4) Prestatoruluj servicjilor i se solicită  s ă  asigure personalul adecvat pentru indepljnirea 
sarcinilor ş i obligaţ iilor prezentate in această  documentatie ş i in acord Cu  cerintele minime 
definite in continuare. Prestatorul serviciilor are obligatia de a prezenta modul prin care i ş i 
asigur ă  serviciile exprimate, fie prin responsabili proprij, caz in care vor fi prezentate persoanele 
in cauz ă , fie prin extemalizare, caz in care se vor descrie aranjamentele contractuale; 

5) Prestatorul va include in oferta sa numele ş i CV-urile pentru expertii cheie; 

6) Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corect ă  a activit ă tilor 

descrise; in cazul in care, pentru realizarea servicjilor definite in cadrul prezentului contract este 
necesar personal suplimentar fard de eel  soljcitat in ofert ă  si mai apoi in contract, prestatorul 
serviciilor va fi responsabil pentru asigurarea acestor resurse aditionale f ă ră  alte costurj 
suplimentare. 

Experţ ii principali (cheie) necesari pentu realizarea cu succes a acestui project sunt: 

A. 1 MANAGER PROJECT cu studii superjoare ş i ealificare/diplom ă  acreditat ă  pentru 
specializarea „Manager de Project" (conform COR 241919 sau echivalent); experient ă  ea ş i 
manager de proiect, acumulată  in projecte indiferent de sursa de finantare a acestora, evidentiat ă  
prin num ă rul de proiecte in cadrul c ă rora a indeplinit atributij sjmilare cu cele care ii revin in 
cadrul contractului; 

B. 1 EXPERT TEHNIC cu studii superioare ingineresti, licentiat in domeniul de specialitate 
eonstructii civile; 

C. 1 EXPERT FlNANCIAR cu studii superioare, licen ţ iat in domeniul economic; 

D. 1 EXPERT ACHIZIŢ II PUBLICE cu studii superioare, calificare si diplom ă  acreditat ă  de 
Expert in Achizitii  Pub lice;  

E. 1 EXPERT JURIDIC cu studii superioare  in  domenjul stiintelor juridice. 

A. Manager Project : 

Sareini  i  responsabiliniţ i: 

1. coordoneaz ă  echipa de consultant ă  in managementul proiectuluj; 

2. se asigură  de existen ţ a unei comunic ă ri eficiente intre membrii echjpei de implementare ş i 
echipa de asistent ă  in managementul proiectului; 

3. asigur ă  asistent ă  in comunjcarea cu OI/AM ş i alte institutii/terti implicate in realizarea 
proiectului 
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4. impreund cu managerul de project din echjpa beneficiarului, coordoneaz ă , planific ă  
organizeaz ă  activit ăţ ile aprobate prin proiect; 

5. verified documentele solicitate in cadrul procesului de jmplementare a proiectului; 

6. atrage aten ţ ia asupra problemelor care pot s ă  apar ă  ea situa ţ ij neprevă zute pe parcursul 
implementă rii projectului; 

7. impreun ă  cu managerul de proiect din echipa beneficiarului, evalueaz ă  rezultatele 
implementă rii proiectului conform graficului de activit ăţ i aprobat ş i caufa solu ţ ii pentru 
asigurarea derul ă rij continue ş i fă ră  probleme a activit ăţ ilor; 

8. umiă re ş te executarea la termen ş i de bund caljtate a sarcinilor trasate c ă tre echipa de 
consultanţă , in conformitate Cu prevederjle contractuluj de prest ă ri servicii semnat; 

9. asigură  impreuna cu membrii echipei de implementare ş i cu echipa de consultan ţă  respectarea 
calendarului de activit ăţ i prev ă zut in contractul de finan ţ are; 

10. revizuie ş te calendarul de activit ăţ i, bugetul proiectului 	dacă  este cazul ş i verified toate 
documentele rezultate ca urmare a implement ă rii proiectului ş i care urmeaz ă  a fi inaintate c ă tre 
finan ţ ator; 

11. participd la sedinţ ele de progres in cadrul c ă rora se va analiza evolu ţ ia projectului on de ate 
on este necesar; 

12. ofer ă  consultan ţă  de specialitate beneficiaruluj in vederea respect ă rii i indeplinirii tuturor 
obligaţ iilor contractuale cu finanIatorul. 

Pregă tire neeesară  postului: 
- Studii superioare; 

Diplom ă  acreditat ă  de Manager de Project (conform COR 241919 sau echivalent); 

Experientă  necesard postului: 
- Experienţă  ca manager de project, acumulat ă  in projeete, indiferent de sursa ion de 
finan ţ are ş i eviden ţ iată  prin nurnă rul aeestor proieete in care a indeplinit acelasi tip de activit ăţ i 
cu cele care ii revin în cadrul contractului. 

Are o relaţ ie de colaborare cu echjpa de implementare stabilitd in baza contractului de 
prestare servicii de consultan ţ d in managementul proiectului ş i se subordoneaz ă  structurji de 
conducere a fimiei de consultan ţă . 

B. EXPERT tehnic 

Sarcini  i  responsabilită li: 

1. ofer ă  consultan ţă  de specialitate echipei de implementare pe toat ă  durata de implementare a 
proieetului, in aria sa de competen ţă ; 

2. particip ă  la realizarea rapoartelor de progres trimestriale, a rapoartelor pentru vizitele pe teren, 
verific ă rii respectdrii concordat -46 dintre caietul de sareini, oferta tehnicd ş i lucr ă rile contractate, 
facturi, procese verbale de reeep ţ ie pentru toate contractele cc sunt atribuite in cadrul proiectului; 

3. participd la ş edin ţ ele de monitorizare a progresului proiectului on de eke on este necesar; 

4. particip ă  la predarea amplasamentului de c ă tre benefjciar care executant, dup ă  caz; 
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5. oferd consultan ţ d in verificarea coresponden ţ ei dintre cantit ăţ ile din proiectul tehnic (liste 
cantit ăţ i) i plane; 

6. la solicitarea beneficiarului verified in teren amplasamentul investi ţ iei, stadiul de execu ţ ie 
incadrarea in termen a lucr ă rilor de execu ţ ie comparativ Cu datele preconizate in graficul de 
execu ţ ie. 

7. ofer ă  consultan ţ d in. verificarea situa ţ iilor de lueră ri inajntate de constructor ş i avizate de 
dirigintele de ş antier pe toat ă  durata lucră rilor. 

8. oferd consultan ţă  echjpei de project in verificarea documentelor suport depuse de c ă tre 
executantul luerdrilor in cadrul situa ţ iilor de lucr ă ri; 

9. Particip ă  la toate fazele determinante ale execu ţ iei, stabilite conform reglement ă rilor in 
vigoare, precurn ş i cele prev ă zute de proiectant, la solicitarea benefiicarului; 

10. contribuie la intocmirea cAr ţ ii tehnice, dad este cazul. 

Preettire necesaril postului: 
- Studii superioare tehnice in domeniul inginerie constructii civile; 

Experientii necesard postului: 

Experienfă  in domeniul tehnic eviden ţ iatd prin numă rul de proiecte in cadrul c ă rora a 
indeplinit ace* tip de activit ăţ i cu cele care îi revin in cadrul contractului. 

Se subordoneaz ă  direct, in eadrul proiectului, inanagerului de project. Are o rela ţ ie de 
colaborare cu echipa de implementare, stabilit ă  în baza contractuluj de prestare servicii de 
consultanţă  in managementul proiectului. 

C. EXPERT achizitii publice 

Sarcini  i  responsabilitii ti: 

1. ofer ă  consultan ţ d de specialitate echipei de implementare pe toata durata de implementare 
proiectului, in aria sa de competen ţă ; 

2. oferă  consultanţă  de specialitate echipei de implementare la indeplinirea procedurilor neeesare 
achiziţ iondrii do bunuri i servicii necesare realizdrii proiectului; 

3. oferd consultan ţă  de specialitate echipej de implementare la derularea contractelor de achizi ţ ii 
incheiate in conformitate cu ofertele declarate c ăş tigatoare, caietele de sarcini ş i prevederile 
legislative in vigoare; 

4. particip ă  la ş edinţ ele de monitorizare a progresului proiectului on de cate on este necesar; 

5. ofer ă  puncte de vedere in scris pe probleme de achizi ţ ii publice, on de caste on este nevoie; 

6. asjstarea autorit ăţ ii contractante in verificarea ş i aprobarea garan ţ iilor i asigură rilor depuse de 
că tre 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 prevederile contractului, sunt ş i ră man in vigoare ş i au acoperire pe intreaga 
pefioad ă  specificat ă  in contractul de execu ţ ie a lueră rilor; 

Pregeitire necesara' postului: 
- Studii superioare; 
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- Diplom ă  acreditat ă  de expert achizi ţ ii publice (conform COR 214946, sau echivalent); 
Experien ţ il necesard postului: 

Experienţă  in domeniul achizi ţ iilor publice acumulat ă  in proiecte/contracte indiferent de 
obiectul acestora i eviden ţ iată  prin numă rul de proiecte in cadrul c ă rora a indeplinit acelasi tip 
de activit ăţ i cu cele care îi revin in cadrul contractului. 

Sc subordoneaz ă  direct, in cadrul proiectului, managerului de proiect. Are o rela ţ ie de 
colaborare cu echipa de implementare, stabilit ă  in baza contractului de prestare servicii de 
consultanţă  in managementul proieetului. 

D. EXPERT juridic 

Sarcini  i  responsabiliniti: 

1, colaboreaz ă  Cu responsabilul juridic din echipa de implementare pe toat ă  durata desfă sură rii 
proiectului; 

2. colaboreaz ă  cu responsabilul juridic din echipa de implementare la verificarea conformit ăţ ii cu 
prevederile legale a documenta ţ iei de atribuire ş i a altor aspecte procedurale pentru contractele 
de lueră ri, de servicii ş i de bunuri; 

3. eurioaş te ş i respect ă  normele de protec ţ ia muncii ş i SSU specifice locului de munc ă ; 

4. respect ă 	asumate prin contractul de servicii incheiat cu autoritatea contractant ă ; 

5. colaboreaz ă  cu UAT Judeţ ul Ialomiţ a in vederea respect ă rii obligaţ iilor contractuale cu 
Autoritatea Contractual ă ; 

6. colaboreaz ă  cu responsabilul juridic din echipa de implementare in verificarea din punct de 
vedere juridic a dosarelor de rambursare; 

7. particip ă  la ş edinţ ele de monitorizare a progresului proiectului on de ate on este cazul; 

8. la solicitarea beneficiarului prezint ă  puncte de vedere privind respectarea prevederilor 
contractelor incheiate in cadrul proiectului. 

Pregă tire necesard postultii: 
Studii superioare in domeniul ş tiin ţ elor juridice; 

Experien ţ ii necesard postului: 

- Experienţă  în activit ăţ i juridiee eviden ţ iat ă  prin numă rul de proiecte in cadrul c ă rora a 
indeplinit acelaş i tip de activit ăţ i cu cele care îi revin in cadrul contractului, indiferent de 
obiectul acestor proiecte. 

Se subordoneaz ă  direct, in cadrul proiectului, managerului de project. Are o rela ţ ie de 
eolaborare cu echipa de implementare, stabilit ă  in baza contractului de prestare servicii de 
eonsultantd in managementul proiectului. 

E. EXPERT finaneiar 

Sarcini  i  responsabiliteiţ i: 
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1. ofer ă  consultant ă  privind managementul financiar echipei de imp  lementare pe toat ă  durata de 
implementare a proiectului, in aria sa de competent ă ; 

2 ,  verificarea eligibit ăţ ii tuturor cheltuielilor efectuate, a incadr ă rii in bugetul aprobat al 
proiectului; 

3. asigură  p ă strarea confidentialit ăţ ii activit ăţ ilor si a documentelor realizate de membrii echipei 
de proiect in aria de competent ă ; 

4. colaboreaz ă  cu responsabilul financiar din echipa de implementare in pregă tirea audită rilor 
financiare ale proiectului; 

5. particip ă  la ş edinţ ele de monitorizare a progresului proiectului  on de că te ori este nevoie; 

6. intocmeste cererile de plat ă , cererile de rambursare intermediare, cereri de rambursare aferente 
cererilor de plata, cererea de rambursare final ă , precum si documentele aferente acestora; 

7. intocmeste rapoartele de progres trimestriale ş i documentele suport aferente acestora. 

Pregă tire necesară  postului: 

- Studii superioare, licentiat in domeniul economic; 
Experientă  necesard postului: 

- Experient ă  in domeniul financiar-contabil acumulat ă  in proiecte/contracte, indiferent de 
obiectul acestora si evidentiat ă  prin numă rul de proiecte in cadnil c ă rora a indeplinit aeelasi tip 
de activit ăţ i cu cele care îi  revin in cadrul contractului. 

Se subordoneaz ă  direct, in eadrul proiectului, managerului de proieet. Are o relaţ ie de 
colaborare  cu  echipa de implementare, stabilit ă  in baza contractului de prestare servicii de 
consultant ă  in managementul  pro  iectului. 

12.  Modul de prezentare a ofertei 

12.1. Aspectc privind intocmirea ofertelor 

Ofertantul va prezenta o ofert ă  tehnic ă  care să  demonstreze corespondenta serviciilor 
ofertate cu cerintele caietului de sarcini. 

Odată  cu inaintarea ofertei tehnice, ofertan ţ ii vor prezenta un grafic de e ş alonare in timp a 
activit ăţ ilor  cc  urmeaz ă  a fi prestate in faza de implementare a proiectului. Graficul va fi corelat 
cu calendarul de activit ă ti prev ă zut  în  Contractul de finantare. 

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

Oferta financiard a operatorului economic va tine cont de cele mentionate mai sus si va E 
exprimat ă  in lei, fă ră  TVA, cu valo  area TVA explicitat ă  separat. 

La evaluarea ofertei financiate se von  avea in vedere toate cheltuielile legate de prestarea 
serviciului. 

13.2 Aspecte privind decontarea servicillor 

Pretul contractului este ferm si nu Sc actualizeaz ă . 
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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 consultan ţă  se va efectua in baza unn ă toarelor documente obligatorii: 

-rapott de activitate trimestrial; 

-proces verbal de recep ţ ie a serviciilor,fiirci obiectiuni. 

-fa.ctura  cc va confine obligatoriu denumirea proiectului, codul SMIS i num ă rul 

contractului de prest ă ri servicii. 

14. Alte informa ţ ii 

Men ţ ionă m că  once specifica ţ ie tehnic ă  din prezentul caiet de sarcini care duce c ă tre un 
anumit produs, origine, surs ă , procedeu special, o marc ă  de fabric ă  sau comerţ , un brevet de 

inventie sau o licent ă  de fabrica ţ ie va fi interpretat ă  prin „sau echivalent". 

Ofertantii care nu vor aborda ş i detalia eel pu ţ in aspectele solicitate in prezentul caiet de 

sarcini von fi respin ş i din procedura de atribuire, propunerea tehnic ă  fiind declarat ă  neconformă . 

Pe parcursul indeplinirii contractului ofertantul are obliga ţ ia de a respecta regulile 
obligatorii referitoare la conditiile de munc ă  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 cerin ţ ele 

esenţ iale referitoare la protec ţ ia, siguranta ş i igiena muncii precum i normele de prevenire a 
incendiilor. 

Cerintele impuse vor fi considerate ca  fund  minima/c. in acest sens  once  ofertd 
prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in cons  iderare, dar 
numai in mdsura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior 
cerintelor minimale din caietul de sarcini. 

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anex ă  la contractul ce va fi incheiat cu prestatorul. 

DIRECTOR EXECUTIV 

Vlad Cristian 

int: Asistent manager 
Stanciu Mariana 
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