
Fisa de raportare a progresului saptamanal 23.05.2013  

Nr. 

crt.

Contract/Componenta Valoare estimată 

publicată/ care 

va fi/a fost 

publicată                    

(lei fără TVA)

Valoare 

contractată                         

(lei fără TVA)

Tip 

contract

Dată publicare 

anunţ de 

participare 

conform 

Contract de 

finantare*

Dată publicare 

anunţ de 

participare

Număr anunţ 

de 

participare

Dată 

semnare 

contract / 

Dată 

estimare 

semnare 

contract

Denumire 

contractor

Data Ordin 

de 

începere                          

Data 

finalizare 

contract 

(conform 

contract 

/estimat)

Plăţi efectuate 

de Beneficiar  

către contractori 

cumulat la zi

(lei fãrã TVA)

Plăţi efectuate 

de Beneficiar  

către 

contractori în 

luna anterioară 

raportării

(lei fãrã TVA)

Plăţi 

efectuate 

de Beneficiar  

către 

contractori în 

luna 

raportării

(lei fãrã TVA)

Sume 

facturate şi 

neplătite (lei 

fără TVA)

Valoare 

cerută la 

rambursare 

de Beneficiar - 

cumulat 

(FC/FEDR+BS

+BL)

(lei fãrã TVA)

Valoare ce va fi 

solicitată la 

rambursare 

de Beneficiar în 

luna curentă  

(FC/FEDR+BS+BL

)

(lei fãrã TVA)

Stadiul  

fizic 

(%)

Întârzieri/probleme/observaţi

i în perioada procedurii de 

achiziţie publică

Întârzieri/probleme/observaţii 

în perioada de derulare a contractului

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
Decembrie 

2011
2.534.922,00 0,00 0,00 0,00 2.534.922,00 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.

În prezent Contractul de servicii este finalizat.

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 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

Noiembrie 

2015
1.061.709,50 11.709,50 0,00 0,00 1.061.709,50 0,00 39,68% -

Probleme în perioada de raportare:

- întârzieri în obținerea avizelor de la CNADR

- 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

Stadiul fizic (%) este calculat raportând valoarea livrabilelor aprobate la valoarea totala de contract. 

În cursul lunii mai a anului curent se previzionează a se factura de către contractant  suma de 443.300 lei fără TVA, reprezentând 

contravaloarea serviciilor prestate conform contract.

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 Februarie 2012

Nr. 132878/ 

03.02.2012

24 

Septembrie 

2012

Asocierea EPTISA 

Romania (lider), 

Eptisa Servicios de 

inginieria S.L.

01 

Octombrie 

2012

Noiembrie 

2015
572.904,00 343.800,00 0,00 0,00 572.904,00 0,00 3,96% - Stadiul fizic (%) este calculat prin împărțirea nr. de zile/expert realizate la nr. total de zile/expert pe contract.

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 August 2011

Nr. 127773/ 

04.08.2011

20 Octombrie 

2011
S.C. Romproed S.A.

31 

Octombrie 

2011

Octombrie 

2014 cu DPN
835.338,19 28.237,63 0,00 0,00 835.338,19 0,00 84% - Valoarea contractului după semnarea Actului adiţional nr. 1 este de 973.578,65 lei, la care se adaugă TVA.

5
CL1 - Reabilitarea, captare  nouă şi statii de 

tratare în judetul Arges
25.961.185,00

Procedură de 

achiziție în 

derulare

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Galben

August 2012 Februarie 2013
Nr. 142056/ 

20.02.2013
iunie 2013 - - mai 2016 -

Termenul limită de depunere a 

ofertelor a fost data de 

18.04.2013.

În prezent este în etapa de 

evaluare a ofertelor.

-

6
CL2 - Extinderea tratarii namolului in statia 

de epurare Pitesti 
8.976.266,00

Procedură de 

achiziție în 

derulare

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Galben

August 2012 Iunie 2013***
Nr. 341376/ 

21.12.2012
iunie 2013 - - martie 2016 -

Procedură de achiziţie în 

desfășurare ***In conditiile in care Curtea de Apel Pitesti nu mentine decizia CNSC; în caz contrar se va continua evaluarea

7
CL3 - Reabilitarea și extinderea stațiilor  de 

epurare din județul Argeș
13.283.560,52

Procedură de 

achiziție în 

derulare

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Galben

August 2012 Mai 2013
Nr. 346502/ 

14.05.2013
iunie 2013 - - martie 2016 -

Procedură de achiziție 

republicată la data de 

14.05.2013. 
-

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 Mai 2012
Nr. 327129/ 

17.05.2012

12 

Septembrie 

2012

ALPINE BAU GmbH 

Austria

10 

Octombrie 

2012

Octombrie 

2014 cu DPN
2.601.635,13 793.234,32 0,00 0,00 2.601.635,13 0,00 21%*** -

Zona Calea Câmpulung sunt în derulare lucrări de execuție rețele apă și canalizare și s-au realizat:

- 837 m rețea apă dintr-un total de 844 m (5 cămine și 43 branșamente)

- 1198,5 m rețea canalizare dintr-un total de 1516 m (39 cămine de vizitare și 87 cămine racord)

Zona Tarlaua 22 sunt în derulare lucrări de execuție  rețele apă și canalizare și s-au realizat:

- 1152 m rețea apă dintr-un total de 2170 m (39 branșamente)

- 995 m rețea canalizare dintr-un total de 1375 m (38 cămine de vizitare și 38 cămine racord)

Zona Tancodrom - sunt în derulare lucrări de execuție rețele apă și canalizare și s-au realizat:

- 1068,8 m rețea apă dintr-un total de 4916 m (49 branșamente)

- 674,15 m rețea canalizare dintr-un total de 3588 m (15 cămine de vizitare și 33 cămine racord)

Pe str. Valea Mare - Ștefănești au fost executați:

- 925,11 m rețea apă dintr-un total de 2736 m (22 branșamente)

- 1733,58 m rețea canalizare dintr-un total de 3310 m (74 cămine de vizitare și 76 cămine racord) 

Lucrări în desfășurare la Gospodăria de Apă Valea Mare la  stația de pompare (s-a executat hidroizolația, termoizolația și tencuielile 

interioare și exterioare) și rezervor 500 mc (executat cofraj placă cota +5,30, montat armătură placă).

Lucrări în desfășurare în Gospodăria de Apă Râul Doamnei la stația de pompare (s-a executat zidăria, cofraj placă cota +3,95,  

armătura placă, turnare beton în placă cota +3,95).

*** Progres fizic realizat până la data de 30.04.2013 cf. Raportului de progres lunar al Inginerului.

În cursul lunii mai a anului curent se previzionează a se factura de către contractant  suma de 645.000 lei fără TVA, reprezentând 

contravaloarea serviciilor prestate conform contract.

9

CL5 - Reabilitarea si extinderea conductelor 

de aductiune, retelei de distributie si rețelei 

de canalizare in Aglomerarea Pitesti, 

localitatile Pitesti (partial) si Maracineni

41.738.936,00

Procedură de 

achiziție 

neîncepută încă

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Roșu

Decembrie 2012

Septembrie 

2013 -
noiembrie 

2013
- -

septembrie 

2016
- - -

10

CL6 - Reabilitarea si extinderea conductelor 

de aductiune, retelei de distributie si rețelei 

de canalizare in Aglomerarea Pitesti, 

localitatea Stefanesti (partial) 

41.264.525,00

Procedură de 

achiziție 

neîncepută încă

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Roșu

Noiembrie 2012
Iulie 2013

-
octombrie 

2013
- -

septembrie 

2016
- - -

11

CL7 - Reabilitarea si extinderea conductelor 

de aductiune, retelei de distributie si rețelei 

de canalizare in Aglomerarea Pitesti, 

localitatile Albota si Mosoaia

52.500.124,00

Procedură de 

achiziție 

neîncepută încă

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Roșu

Noiembrie 2012

Septembrie 

2013 -
noiembrie 

2013
- -

septembrie 

2016
- - -

12

CL8 - Reabilitarea si extinderea conductelor 

de aductiune, retelei de distributie si rețelei 

de canalizare in Aglomerarea Pitesti, 

localitatea Bradu

34.665.020,00

Procedură de 

achiziție 

neîncepută încă

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Roșu

Decembrie 2012

Septembrie 

2013 -
noiembrie 

2013
- -

septembrie 

2016
- - -

13

CL9 - Reabilitarea si extinderea conductelor 

de aductiune, retelei de distributie si rețelei 

de canalizare in Aglomerarea Pitesti, 

localitatile Merisani si Bascov

35.139.432,00

Procedură de 

achiziție 

neîncepută încă

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Roșu

Noiembrie 2012
Iulie 2013

-
octombrie 

2013
- -

septembrie 

2016
- - -

14

CL10 - Reabilitarea si extinderea 

conductelor de aductiune, retelei de 

distributie si rețelei de canalizare in 

Aglomerarea Costesti-Buzoiesti

45.219.532,00

Procedură de 

achiziție 

neîncepută încă

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Roșu

Decembrie 2012
Iulie 2013

-
septembrie 

2013
- -

septembrie 

2016
- - -

15

CL11 - Reabilitarea si extinderea 

conductelor de aductiune, retelei de 

distributie si rețelei de canalizare in 

Aglomerarea Topoloveni

34.359.702,00

Procedură de 

achiziție 

neîncepută încă

Contract 

lucrări 

FIDIC 

Roșu

Decembrie 2012

Septembrie 

2013 -
noiembrie 

2013
- -

septembrie 

2016
- - -

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

Societarea de 

contabilitate, 

expertiză și 

consultanță  contabilă 

S.R.L.

-
Noiembrie 

2015
- -

Ordinul de începere va fi emis după constituirea garanției de bună execuție; garanția de bună execuție se va constitui în termen de 15 

zile de la data semnării prezentului contract.    

26.454.388,00

- taxe şi avize aferente cheltuielilor eligibile 7.797.281,00 91.288,44 28.078,77 3.677,60 0,00 56.381,86 26.225,04

- salarii UIP 1.681.583,00 86.552,00 67.885,00 0,00 0,00 0,00 57.784,00

- alte cheltuieli eligibile 

429.719.411,77 7.784.349,26 1.272.945,22 3.677,60 0,00 7.662.890,68 84.009,04

PROIECT: „EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL ARGEŞ" - cod SMIS-CNSR: 38424

Beneficiar: S.C. APĂ CANAL 2000 S.A.

Notă: *Datele sunt cele din Graficul de achiziții şi implementare a proiectului actualizat conform Contractului de Finanțare la cursul de schimb valutar 1Euro = 4,3518 lei.

TOTAL PROIECT fără TVA

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Alte cheltuieli (taxe, avize, salarii UIP) din care: 

Cheltuieli neeligibile


