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Întârzieri/probleme/observaţii în 
perioada procedurii de achiziţie publică

1

CS1 - Aplicatia la Fondul de Coeziune si 
documente suport (SF, EIA, ACB, 
Strategia nămolului, Descărcările 
industriale, Analiza instituțională)
Acord cadru  nr. 3029 / 2010

2.766.626,00 2.534.922,00 Contract 
servicii Aprilie 2010 Martie 2010 Nr. 95231/ 

03.03.2010 Iunie 2010

Asocierea formată 
din SC BDO AUDIT 
SRL și Universitatea 

Tehnică de 
Construcții 
București

Iunie 2010
30 

Decembrie 
2011

2.534.922,00 0,00 0,00 0,00 2.534.922,00 0,00 0,00 - - 100%

** Procedura a fost anulată la data 
22.03.2010. 

Procedură reluată: Tipul procedurii - 
Negociere fără publicarea prealabilă a 

unui anunț de participare.

2
CS2 - Asistenţă tehnică pentru 
managementul proiectului 

Contract nr. 218 / 10.07.2012

20.831.888,00 20.000.000,00 Contract 
servicii

Decembrie 
2011

29 Decembrie 
2011

Nr. 132431/ 
29.12.2011 10 Iulie 2012

Asocierea AECOM 
Ingenieria SRL 

(lider de asociere), 
Teamnet 

International si 
Cinnamon Project

07 August 
2012

30 Noiembrie 
2015 3.050.695,00 1.521.201,50 0,00 0,00 3.050.695,00 0,00 0,00 - - 50,37% -

3

CS3 - Supervizarea lucrărilor pentru 
proiectul ”Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Arges”

Contract nr. 320 / 24.09.2012

16.994.314,00 16.282.152,00 Contract 
servicii

Februarie 
2012

03 Februarie 
2012

Nr. 132878/ 
03.02.2012

24 
Septembrie 

2012

Asocierea EPTISA 
Romania (lider), 

Eptisa Servicios de 
inginieria S.L.

01 
Octombrie 

2012

30 decembrie 
2015 989.376,00 416.472,00 0,00 0,00 989.376,00 0,00 0,00 - - 7,54% -

4

CS4 - Servicii de proiectare si Asistenţa 
tehnica pentru „Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti LOT 1, (Pitesti si 
Stefanesti)              

Contract nr. 304 / 20.11.2011

1.432.639,00 1.052.614,50 Contract 
servicii August 2011 04 August 2011 Nr. 127773/ 

04.08.2011

20 
Octombrie 

2011
S.C. Romproed S.A.

31 
Octombrie 

2011

30 Octombrie 
2014 cu DPN 863.575,82 0,00 0,00 0,00 863.575,82 0,00 0,00 - - 90% -

5 CL1 - Reabilitarea, captare  nouă şi statii 
de tratare în judetul Arges 27.679.815,57 Procedură de 

achiziție în derulare 

Contract 
lucrări 
FIDIC 

Galben

August 2012 20 Februarie 
2013

Nr. 142056/ 
20.02.2013

30 noiembrie 
2013 - - 30 august 

2016 - - -
În prezent procedura de atribuire este in 
etapa de evaluare a ofertei financiare.

6 CL2 - Extinderea tratarii namolului in statia 
de epurare Pitesti 8.976.266,38 8.051.703,59

Contract 
lucrări 
FIDIC 

Galben

August 2012 01 Iulie 2013 Nr. 349536/ 
01.07.2013

18 
septembrie 

2013 

Asocierea formată 
din SC ACCIONA 

AGUA SA – lider de 
asociere și SC PRO 

TC GRUP SRL

- 30 mai 2016 - - -

7 CL3 - Reabilitarea și extinderea stațiilor  
de epurare din județul Argeș 14.162.932,23 Procedură de 

achiziție în derulare

Contract 
lucrări 
FIDIC 

Galben

August 2012 22 august 2013 Nr. 352961/ 
22.08.2013

30 noiembrie 
2013 - -

30 
septembrie 

2016
- - - În prezent procedura de atribuire este in 

etapa de evaluare a ofertelor tehnice.

8

CL4 - Reabilitarea si extinderea conductei  
de aductiune, retelei de distributie si 
rețelei de canalizare în Aglomerarea 
Pitesti LOT1, (Pitesti si Stefanesti)

Contract nr. 287 / 12.09.2012

18.323.610,00 18.084.008,05

Contract 
lucrări 
FIDIC 
Roșu

Martie 2012 17 mai 2012 Nr. 327129/ 
17.05.2012

12 
Septembrie 

2012

ALPINE BAU GmbH 
Austria

10 
Octombrie 

2012

30 Octombrie 
2014 cu DPN 3.246.654,36 0,00 0,00 0,00 3.246.654,36 0,00 83,00% 0,0% 33,9%*** -

9

CL5 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatile Pitesti 
(partial) si Maracineni

45.789.672,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări 
FIDIC 
Roșu

Decembrie 
2012

12 octombrie 
2013

nr. 147182 din 
12.10.2013

30 ianuarie 
2014 - -

30 
septembrie 

2016
- - -

În prezent procedura de achiziție publică 
este in etapa de depunere a ofertelor. 
Data limita de depunere a ofertelor: 

25.11.2013

10

CL6 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatea Stefanesti 
(partial) 

52.500.366,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări 
FIDIC 
Roșu

Noiembrie 
2012

5 septembrie 
2013

nr. 146328 din 
05.09.2013

30 
decembrie  

2013
- -

30 
septembrie 

2016
- - -

În prezent procedura de achiziție publică 
este in etapa de depunere a ofertelor
Data limita de depunere a ofertelor: 

01.11.2013

11

CL7 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatile Albota si 
Mosoaia

58.048.432,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări 
FIDIC 
Roșu

Noiembrie 
2012

11 octombrie 
2013

nr. 147178 din 
11.10.2013

30 ianuarie 
2014 - -

30 
septembrie 

2016
- - -

În prezent procedura de achiziție publică 
este in etapa de depunere a ofertelor
Data limita de depunere a ofertelor: 

 25.11.2013

12

CL8 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatea Bradu

37.445.266,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări 
FIDIC 
Roșu

Decembrie 
2012

12 octombrie 
2013

nr. 147181 din 
12.10.2013

30 ianuarie 
2014 - -

30 
septembrie 

2016
- - -

În prezent procedura de achiziție publică 
este in etapa de depunere a ofertelor
Data limita de depunere a ofertelor: 

 25.11.2013
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13

CL9 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Pitesti, localitatile Merisani si 
Bascov

34.525.889,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări 
FIDIC 
Roșu

Noiembrie 
2012

3 septembrie  
2013 

nr. 146221 din 
03.09.2013

30 
decembrie  

2013
- -

30 
septembrie 

2016
- - -

În prezent procedura de achiziție publică 
este in etapa de depunere a ofertelor
Data limita de depunere a ofertelor: 

01.11.2013

14

CL10 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Costesti-Buzoiesti

34.095.608,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări 
FIDIC 
Roșu

Decembrie 
2012 31 august 2013 nr. 146222 din 

31.08.2013

30 
decembrie  

2013
- -

30 
septembrie 

2016
- - -

În prezent procedura de achiziție publică 
este in etapa de depunere a ofertelor
Data limita de depunere a ofertelor: 

01.11.2013

15

CL11 - Reabilitarea si extinderea 
conductelor de aductiune, retelei de 
distributie si rețelei de canalizare in 
Aglomerarea Topoloveni

33.628.625,00 Procedură de 
achiziție în derulare

Contract 
lucrări 
FIDIC 
Roșu

Decembrie 
2012

03 septembrie 
2013 

nr. 146223 din 
03.09.2013

30 
decembrie  

2013
- -

30 
septembrie 

2016
- - -

În prezent procedura de achiziție publică 
este in etapa de depunere a ofertelor
Data limita de depunere a ofertelor: 

01.11.2013

16 Contractul de servicii de audit financiar 
aferent proiectului

328.800,25 177.840 Contract 
servicii

Decembrie 
2012

Martie 2013 Nr. 343654/ 
08.03.2013 15.05.2013

Societatea de 
Contabilitate, 
Expertiză și 
Consultanță  

Contabilă S.R.L.

11.06.2013 Noiembrie 
2015 34.504,00 0,00 0,00 0,00 34.504,00 - - 25,00%

26.454.388,00

- taxe şi avize aferente cheltuielilor eligibile 7.797.281,00 - - - - - - - - - 190.971,53 6.614,98 0,00 0,00 172.125,57 0,00
- salarii UIP 1.681.583,00 - - - - - - - - - 357.270,00 53.057,00 0,00 0,00 178.450,00 0,00
- alte cheltuieli eligibile 

443.464.001,43 11.267.968,71 1.997.345,48 0,00 0,00 11.070.302,75 0,00 0,00

Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP) din care: 

Cheltuieli neeligibile
TOTAL PROIECT fără TVA



Întârzieri/probleme/observaţii 
în perioada de derulare a contractului

În prezent Contractul de servicii este finalizat.

Probleme în perioada de raportare:
- întârzieri în obținerea avizelor de la CNADNR și CFR.
- riscuri privind implementarea proiectului ca urmare a suprapunerii lucrărilor de “Extindere și reabilitare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Argeș”, proiect finanțat prin Fondul de Coeziune al Programului 
Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013” și “Reabilitare și modernizare străzi urbane, poduri, trotuare și 
parcări”, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013
- la emiterea documentelor de avizare CFR conditioaneaza avizul de plata unei chirii pentru paralelisme în 
zonele concesionate și subtraversări.

Stadiul fizic (%) este calculat pe baza pontajelor transmise și a livrabilelor predate conform ofertei și 
aprobate.
OP nr. 71/10.09.2013

Stadiul fizic (%) este calculat prin împărțirea nr. de zile/expert realizate la nr. total de zile/expert pe contract.

Valoarea contractului după semnarea Actului adiţional nr. 1 este de 973.578,65 lei, la care se adaugă TVA.

Liderul de asociere desfășoară acțiuni de înregistrare a filialei în România, termenul limită fiind 40 de zile de 
la data semnării contractului.

În data de 17.09.2013 s-a transmis către ING Bank solicitarea scrisă de plată a avansului nerecuperat 
(executarea garanției de avans). În data de 02.10.2013 Autoritatea Contractantă a revenit la adresa mai sus 
menționată si a transmis si Solicitarea scrisa de plata a garantiei de buna executie către ING Bank. ING 
Bank a confirmat plata garanției de avans în data de 17.10.2013.  
În data de 27.09.2013 a fost transmisă o Notificare de reziliere a contractului de lucrări, către Alpine Bau 
GmbH Austria, în conformitate cu prevederile Sub – Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către 
Beneficiar], care va intra în vigoare în 14 zile de la data comunicării înștiințării. 
Urmare a notificării nr. 6195 din 27.09.2013 transmisă de SC Apă Canal 2000 SA în calitate de Autoritate 
Contractantă, începând cu data de 14.10.2013 Contractul de lucrări nr. 287/12.09.2012 a fost reziliat. Acest 
fapt a fost adus și la cunoștința Contractorului Alpine Bau GmbH Austria prin adresa nr. 6544/14.10.2013.
Autoritatea Contractantă realizează lucrări de refacere a carosabilului, sumele cheltuite vor fi recuperate 
ulterior din executarea garanției de bună execuție aferentă contractului CL4, fie din daune, pretenții, lucrări 
nefinalizate ce trebuiesc conservate, în urma determinării efectuate de către Inginer, prin diminuarea plății 
finale către Alpine Bau GmbH Austria.
*** Progres fizic realizat până la data de 30.09.2013 cf. Raportului de progres lunar al Inginerului nr. 12 din 
07.10.2013. In estimarea progresului fizic, nu s-au luat in calcul lucrarile cu amenajarea organizarii de 
santier.  

Din cele 18 avize solicitate prin Certificatul de Urbanism, au fost obținute până la acest moment 15 avize. 

Pe data de 27.09.2013 s-a obtinut de la CN CFR - S.A. Bucuresti avizul in vederea obtinerii Autorizatiei de 
Construire de la CREIR Craiova. Urmeaza a se depune Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de 
Construire de la CREIR Craiova. De asemenea mai este de obtinut și avizul CFR pentru subtraversari.

DRDP Bucuresti va emite Autorizatia de amplasare pentru Mosoaia. Documentatia pentru Albota va fi 
analizata de CNADNR in CTE-ul din data de 18.10.2013, urmand sa fie emisa si Autorizatia de amplasare 
pentru Albota.

CN CFR S.A. Bucuresti a emis avizul nr. 5/7/2693/16.09.2014 necesar obținerii Autorizației de construire de 
la CREIR CF Craiova. Mai este de obtinut avizul CFR pentru subtraversari.
A fost obținută Autorizația nr. 318/30.08.2013 de amplasare și/sau acces în zona drumului public de la DRDP 
București.
S-a obtinut Autorizatia de construire nr. 273/01.10.2013 emisă de Primăria Bradu.  
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A fost primită documentația de avizare de la CREIR CF Craiova care a fost înaintată la Ministerul 
Transporturilor. In urma analizei documentatiei in cadrul CTE al Ministerului Transporturilor (inclusiv 
proiectele tehnice aferente subtraversarilor de cale ferata) a fost emis  avizul favorabil care urmeaza sa stea 
la baza emiterii autorizatiei de amplasare a lucrarilor de catre CREIR CF Craiova, in conformitate cu 
metodologia specifica legislatiei in vigoare.
Pentru Contractul de lucrari CL9 au fost obținute autorizațiile de construire: 
- nr. 339/04.09.2013 emisă de Primaria Bascov și 
- nr. 51/30.09.2013 emisă de  Primaria Merisani. 

A fost primită documentația de avizare de la CREIR CF Craiova care a fost înaintată la Ministerul 
Transporturilor pentru emiterea avizului necesar obținerii Autorizației de amplasare a lucrărilor de catre 
CREIR CF Craiova. După obținerea avizului de la CREIR CF Craiova, Documentațiile tehnice pentru 
obținerea Autorizațiilor de Construire vor fi înaintate către Primăriile Costești și Buzoești în vederea obținerii 
autorizațiilor de construire.

Stadiul fizic (%) este calculat pe baza livrabilelor predate (rapoarte anuale).
- plăți în luna raportării, fără TVA (până la data de 25.07.2013): OP 58/22.07.2013

plăți, fără TVA: OP 72/16.09.2013 (5840,98lei); OP 73/30.09.2013 (774 lei)


