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ANUNT 

Servicii consultanta in management de proiect  

“REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 EFORIE NORD, 

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, REFACERE 

ÎMPREJMUIRE” finantat in cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020; 

Axa prioritara 10/1/Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creșterea 

gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru 

copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 

- Cod SMIS 124011;  

Contract de finantare nr.6603 din 12.02.2021 
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Autoritatea contractantă: ORASUL EFORIE 

Adresa: Localitatea Eforie Sud, Str. Progresului, nr. 1, judeţul Constanţa 

INTRODUCERE 

Prezentul Caiet de sarcini contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat 

potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii 

contractante. Prevederile din Caietul de sarcini referitoare la cerintele privind prestarea serviciilor sunt 

MINIME si OBLIGATORII, nerespectarea lor ducand la respingerea ofertei. 

Generalitati 

Programul  Operational   Regional (POR) 2014-2020 este  unul  din  programele  aferente Acordului  

de Parteneriat  2014-2020,  prin care se pot accesa fondurile europene structurale  si  de investitii,  in 

concret, cele provenite din Fondul  European pentru  Dezvoltare Regionala   (FEDR).  Programul a 

fost  aprobat prin decizia Comisiei  Europene nr. C (2015)  4272/23.06.2015. 

In conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operational  Regional  (POR)  2014-

2020 are la  baza  prioritatile comune de dezvoltare  propuse in cadrul Planurilor de Dezvoltare  

Regionala (PDR), sintetizate prin Strategia Nationala de Dezvoltare  Regionala (SNDR), fiind  corelat  

cu celelalte  programe operationale pentru  acceasi perioada de programare si/sau  cu strategiile 

sectortale/nationale in domeniile sale  de interventie, precum si  cu alte  documente strategice  la  nivel  

european (Strategia  Europa 2020 privind cresterea inteligenta, durabila si favorabita incluziunii. 

 

Obiectivul  general al POR 2014-2020 il constituie  cresterea competitivitatii economice si 

imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si  regionale prin sprijinirea dezvoltarii 

mediului  de afaceri, a conditiilor  infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare 

sustenabila  a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient  resursele, sa valorifice potentialul lor 

de inovare si de asimilare a progresului tehnologic. 

 

Scurtă descriere a proiectului “REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 

1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT, AMPLASARE REZERVĂ INCENDIU, 

REFACERE ÎMPREJMUIRE” 

 

Obiectivul general al proiectului  - Îmbunătăţirea calitatii infrastructurii de educaţie din Orasul Eforie 

pentru cresterea calitatii actului educational, cresterea participării populaţiei şcolare la procesul 

educaţional, descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/părăsire timpurie a 

școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație. Obiectivul 

general al proiectului raspunde Obiectivului specific al prioritatii de investitie POR 10.1, obiectiv 

specific Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în 

special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului – prin investitia in reabilitarea si 

modernizarea Scolii Gimnaziale nr 1 Eforie Nord, construirea salii de sport, dotarea cu echipamente, 

mobilier si materiale didactice necesare actului educational de calitate.  

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Reabilitarea, modernizarea, echipare Şcoala Gimnaziala nr 1 Eforie Nord, extinderea prin 

construirea salii de sport, cu scopul asigurarii unei oferte educaționale adecvate, accesibile și 

de calitate pentru toți copiii, cu prioritate, grupurile care se află în risc sporit de abandon 

școlar și de părăsire timpurie a școlii.  
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2. Peste 390 de participanţi la procesul educaţional, învățământul general obligatoriu (clasele I-

VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Eforie Nord, pana 

la finalul anului 2023. 

Raportat la clasificația prin vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV) s-a identificat următorul 

cod CPV: Cod CPV 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management.   

Durata contractului este pana la finalizarea perioadei de implementare a contractului de finantare. 

Descrierea serviciilor propuse 

In vederea realizarii investitiei propuse este necesara atribuirea unui contract de servicii de consultanță 

în managementul proiectului cu un obiect complex, urmand a fi realizate activitatile asa cum sunt 

prezentate in cererea de finantare; 

Prestatorul de servicii va face toate diligentele necesare pentru implementarea cu succes a proiectului 

asigurand asistenta Beneficiarului cu privire la toate activitatile descrise prin Cererea de finantare, parte 

integranta a Caietului de sarcini.  

 

Livrabile. Cerinte de Raportare 

Ofertantul declarat castigator va intocmi si asigura asistenta catre Beneficiar pentru realizarea tuturor 

raportarilor catre AM POR astfel cum sunt acestea prezentate in cadrul cererii de finantare, Ghidului 

specific POR 2014-2020 si cerintele contractului de finantare. 

Se va avea in vedere ca Activitatea  de  raportare 1n  cadrul   proiectului  de finantare  se va  realiza in  

baza rapoartelor  de progres trimestriale elaborate de catre beneficiar. Rapoartele de progres au scopul 

de a prezenta in mod regulat informatii tehnice si financiare referitoare la stadiul derularii proiectului 

si probleme intampinate pe parcursul derularii contractului de finantare. Depunerea rapoartelor de 

progres se va face la Organismul lntermediar in 5 zile lucratoare de la incheierea trimestrului 

calendaristic. 

Intocmirea dosarelor Cererii de plata si rambursarilor, verificarea documentelor justificative aferente 

si asistenta in realizarea acestora va fi realizata astfel incat sa se respecte cerinta din cererea de 

finantare. 

Plati 

Plata se va efectua in transe, pe baza facturilor emise de prestator.        

       

Atributii  consultant in management  

• Instruire asupra rolului si responsabilitatilor sale pe parcursul implementarii contractului de finantare; 

• Asistenta la realizarea fiecarei etape cu privire la procesul de derulare a achizitiilor proiectului; 

• Monitorizarea realizarii activitatilor propuse în proiect în graficul de timp stabilit, conform 

Contractului de Finantare; 

• Asistenta în respectare regulilor privind informarea si publicitatea proiectului de investitii conform 

Manualului de Identitate Vizuala POR 2014-2020; 

• Asistenta în derularea contractelor de furnizare/servicii/lucrari atribuite în cursul implementarii 

proiectului ; 

• Verificarea conformitatii rapoartelor întocmite de Dirigintele de Santier cu cerintele Proiectului 

Tehnic; 

• Culegerea de date si realizarea rapoartelor tehnice de progres; 
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• Verificarea documentelor înaintate de Constructor centralizatoarele situatiilor de lucrari, situatii de 

lucrari pe durata executiei lucrarilor 

• Asistenta acordata la introducerea datelor in SMIS 

 

Cod CPV 79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în management.  

Valoarea estimativa a acestor servicii este de 130,000.00 lei fara TVA.                                                    

Termen limita primire oferte: 24.03.2021, ora 12:00 

 

Ofertele se depun la registratura Primariei Orasului Eforie. 

 

Achiziția se va realiza prin încheierea unui contract de achiziție publică/factură/comandă în 

conformitate cu prevederile legale art. 43 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Ofertantul 

castigator va fi selectat din catalogul electronic. 

 

 

                                                      

 

                                                                                                            INTOCMIT, 

                      Sef SAEP  

                                                                                                         CRETU Cecilia 

 


