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RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI

Program Operaţional
Axa prioritară:
Operaţiunea:

Creşterea Competitivităţii Economice
1. „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”
„Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv de investiţii tangibile şi intangibile” pentru
întreprinderile mari

1. Numărul Raportului de Progres

1

2. Perioada de referinţă

25 Martie 2015 – 24 Iunie 2015

3. Informaţii despre Beneficiar
Denumirea organizaţiei

S.C. AEROSTAR S.A.

Adresa

str. Condorilor, nr.9, Bacău – 600302, România

Contact

Dr.ing. Anton PAL, tel. 0234 575.070 int. 1604

Cod fiscal

J04 / 1137 / 1991

4. Detalii despre proiect
Număr de referinţă SMIS

57154

Denumirea proiectului

Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectoarelor de
prelucrări mecanice şi vopsitorie prin investiţii
performante

Numărul Contractului de finanţare

5IM / 013 / 24.03.2015

Locaţia geografică a proiectului:
(regiunea, zona, localitatea)

N-E, jud. Bacău, mun. Bacău
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5. Stadiul proiectului
5.0 Măsuri corective
Raportul include recomandările primite anterior de la Autoritatea de Management?
Da 

Nu 

Dacă da, vă rugăm explicaţi măsurile corective implementate.
Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorităţii de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost informată
că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 27.1 şi 27.2 din Contractul de finanţare, are obligaţia să se
încadreze în termenele de timp prevăzute în articolele menţionate, în ceea ce priveşte Anexa 12 – Lista
achiziţiilor. Pentru a evita neclarităţile legate de încadrarea în limitele de timp prevăzute în Contractul de
finanţare, s-a cerut transmiterea Calendarului activităţilor refăcut, corelat cu Graficul GANTT (parte a
Cererii de finanţare).
S.C. AEROSTAR S.A., prin adresa 21.507 / 28.05.2015, a făcut precizarea că pentru majoritatea activelor
tangibile ale proiectului, în prezent contractate, datorită complexităţii produselor şi al termenelor lungi de
livrare, s-a impus începerea procedurilor de achiziţie cu aceste utilaje, iar activele „Magazie automată a
sculelor” şi aplicaţiile software urmează, respectând însă termenele asumate prin Cererea de finanţare. S-a
menţionat că aceste termene aşa cum au fost stabilite în cele două documente – Calendarul activităţilor şi
Graficul Gantt – nu au fost actualizate odată cu semnarea contractului de finanţare încheiat cu A.M. P.O.S.
C.C.E.
Mai jos prezentăm graficul actualizat al activităţilor proiectului „Consolidarea şi dezvoltarea durabilă
a sectoarelor de prelucrări mecanice şi vopsitorie prin investiţii performante”.
Activitatea
Nr.

Denumire activitate

1. Managementul proiectului
2. Monitorizarea şi evaluarea proiectului
3. Identitatea vizuală
4. Achiziţia activelor tangibile – maşini-unelte şi
maşina de control 3D
4.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
4.2 Organizarea procedurii de achiziţie
4.3 Achiziţia activelor
5. Achiziţia activului tangibil – magazie automată pentru
gestionarea sculelor
5.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
5.2 Organizarea procedurii de achiziţie
5.3 Achiziţia activului – magazie automată pentru
gestionarea sculelor
6. Recepţia şi punerea în funcţiune a activelor tangibile
achiziţionate
7. Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
7.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
7.2 Organizarea procedurii de achiziţie
7.3 Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
8. Achiziţia activelor intangibile – aplicaţii software
8.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
8.2 Organizarea procedurii de achiziţie
8.3 Achiziţia activelor intangibile
9. Recepţie / validare aplicaţii software

Data de începere a
activităţii
planificate
25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
24.11.2015
25.03.2015

Data finală a
activităţii
planificate
24.12.2015
24.12.2015
24.04.2015
24.12.2015
24.12.2015

25.03.2015
25.03.2015
25.04.2015
25.04.2015

24.05.2015
24.05.2015
24.12.2015
24.08.2015

25.04.2015
25.05.2015
25.06.2015

24.05.2015
24.06.2015
24.08.2015

25.08.2015

24.12.2015

25.03.2014
25.03.2015
25.03.2015
25.04.2015
25.05.2015
25.05.2015
25.05.2015
25.07.2015
25.08.2015

24.12.2015
24.04.2015
24.05.2015
24.12.2015
24.09.2015
24.06.2015
24.07.2015
24.09.2015
24.12.2015

4
5.1 Descrierea stadiului de implementare a proiectului în conformitate cu calendarul activităţilor
prevăzut în Contractul de finanţare:
Identitate vizuală:
Anunţul de demarare a proiectului a fost difuzat în Ziarul „Bursa” din 31.03.2015 (pag.9)
- s-a realizat şi montat 1 (un) panou pentru afişare temporară (2 x 3 m);
- s-a realizat şi montat 1 (un) banner (2,5 x 0,8 m);
- s-au realizat 100 de pliante;
- s-au realizat 100 de broşuri;
- s-au realizat 50 de pliante.
Pe website-ul www.aerostar.ro la secţiunea POS CCE SMIS 57154 se regăseşte site-ul dedicat
proiectului Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectoarelor de prelucrări mecanice şi
vopsitorie prin investiţii performante. In data de 20.04.2015 prin adresa 151 / 20.04.2015 s-a
trimis către Autoritatea de Management spre aprobare formatul website-ului, iar prin adresa 19.042 /
24.04.2015 a A.M. P.O.S. C.C.E. s-a primit acordul A.M., în conformitate cu prevederile din
„Manualul de identitate vizuală”.
Achiziţia activelor tangibile – maşini-unelte şi maşină de măsurat 3D
Pentru achiziţia activelor tangibile maşini-unelte / echipamente, maşină de măsurat 3D s-au întocmit
în timp o serie de documente necesare derulării în parametri legali a licitaţiilor. Aceste documente au
fost elaborate conform Procedurii simplificate prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013
actualizată cu modificările ulterioare:
-Raport de necesitate privind achziţiile proiectului;
-Notă justificativă privind estimarea valorii totale a contractelor pentru achiziţia activelor tangibile;
-Notă justificativă privind alegerea procedurii de achiziţie;
-Notă justificativă privind cerinţele minime referitoare la situaţia economică şi financiară, la
capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorilor economici participanţi la licitaţii;
-Raport de aprobare a Comisiei de derulare a licitaţiei; Decizie de aprobare a Comisiei de derulare a
licitaţiei;
-Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare oferte şi
negociere;
-Documentaţiile de atribuire, aprobate, pentru achiziţia activelor tangibile.
Anunţurile de intenţie privind achiziţia activelor tangibile – maşini-unelte / echipamente, maşină de
măsurat 3D au fost postate pe pe websiteul Ministerului Fondurilor Europene la secţiunea Achiziţii privaţi,
unde S.C. AEROSTAR S.A. Bacău a primit acceptul de la Autoritatea de Management pentru deschiderea
unui cont dedicat activităţilor de Achiziţii. Tot aici, s-a ţinut legătura cu potenţialii ofertanţi care au cerut
clarificări.
1. Achiziţie Centru de prelucrare CNC
Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanţare cu Autoritatea de
Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR
S.A. era notificată că poate demara procedurile de activităţi aferente proiectului, în conformitate cu
prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiţia semnării contractului de achiziţii după data încheierii
contractului de finanţare cu Autoritatea de Management.
Dată publicare anunt de iniţiere pe website: 18.03.2015
Dată expirare a perioadei de ofertare: 31.03.2015, ora 12:00
Deschidere oferte: 31.03.2015, ora 14:00
Durată contract: 7 luni
Buget contract prevăzut în Cererea de finanţare: 3.337.500 lei

5

In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanţi s-au primit solicitări de clarificări
din partea
S.C. MAZAROM IMPEX s.r.l. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe
www.fonduri-ue.ro
Desenele pieselor de probă au fost solicitate din partea S.C. MAZAROM IMPEX s.r.l. Bucureşti,
GreenBau Tehnologie s.r.l. Bucureşti şi S.C. Tool One s.r.l. Braşov. Au fost transmise de către cei
trei posibili ofertanţi contractele de confidenţialitate semnate pentru desenele pieselor de probă.
In intervalul prevăzut pentru primire oferte, din cei trei posibili ofertanţi numai S.C. Green Bau
Technologie a depus oferta.
Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, Comisia a cerut clarificări / completări la oferta
depusă de către Green Bau Technologie.
Comisia a decis atribuirea contractului de achiziţie Centru de prelucrare CNC ofertantului Green
Bau Technologie; contract nr. 148-02 / 033015.411 / 09.04.2015.
Valoare contract: 3.312.000 lei
Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 14.04.2015,
conform instrucţiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea
contractului.
2. Achiziţie Strung CNC
Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanţare cu Autoritatea de
Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR
S.A. era notificată că poate demara procedurile de activităţi aferente proiectului, în conformitate cu
prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiţia semnării contractului de achiziţii după data încheierii
contractului de finanţare cu Autoritatea de Management.
Dată publicare anunt de iniţiere pe website: 18.03.2015
Dată expirare a perioadei de ofertare: 31.03.2015, ora 12:00
Durată contract: 4 luni
Deschidere oferte: 31.03.2015, ora 13:00
Buget contract prevăzut în Cererea de finanţare: 801.000 lei
In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanţi s-au primit solicitări de clarificări
din partea
S.C. MAZAROM IMPEX s.r.l. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe
www.fonduri-ue.ro
In intervalul prevăzut pentru primire oferte, S.C. Green Bau Technologie a depus oferta.
Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, Comisia a cerut clarificări / completări la oferta
depusă de către Green Bau Technologie.
Comisia a decis atribuirea contractului de achiziţie Centru de prelucrare CNC ofertantului Green
Bau Technologie; contract nr. 148-01 / 033015.412 / 09.04.2015.
Valoare contract: 790.000 lei
Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 14.04.2015,
conform instrucţiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea
contractului.
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3. Maşini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.)
Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanţare cu Autoritatea de
Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR
S.A. era notificată că poate demara procedurile de activităţi aferente proiectului, în conformitate cu
prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiţia semnării contractului de achiziţii după data încheierii
contractului de finanţare cu Autoritatea de Management.
Dată publicare anunt de iniţiere pe website: 20.03.2015
Dată expirare a perioadei de ofertare: 03.04.2015, ora 12:00
Durată contract: 7 luni
Deschidere oferte: 03.04.2015, ora 13:00
Buget contract prevăzut în Cererea de finanţare: 3.248.500 lei
In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanţi s-au primit solicitări de clarificări
din partea DMG Mori Seiki Europe s.r.l. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe
www.fonduri-ue.ro
In intervalul prevăzut pentru primire oferte, DMG Mori Seiki şi S.C. BSTUDIO s.r.l. au depus
ofertele.
Pe parcursul perioadei de evaluare a ofertelor, Comisia a cerut clarificări / completări la ofertele
depuse de către DMG Mori Seiki şi S.C. BSTUDIO s.r.l.
Comisia a decis atribuirea contractului de achiziţie Maşini de frezat CNC ofertantului DMG Mori
Seiki; contract nr. 102 / 15.04.2015.
Valoare contract: 730.000 EUR
Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 20.04.2015,
conform instrucţiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea
contractului.
4. Maşină de măsurat 3D
Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanţare cu Autoritatea
de Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR
S.A. era notificată că poate demara procedurile de activităţi aferente proiectului, în conformitate cu
prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiţia semnării contractului de achiziţii după data încheierii
contractului de finanţare cu Autoritatea de Management.

Dată publicare anunt de iniţiere pe website: 24.03.2015
Dată expirare a perioadei de ofertare: 09.04.2015, ora 12:00
Durată contract: 4 luni
Deschidere oferte: 09.04.2015, ora 13:00
Buget contract prevăzut în Cererea de finanţare: 445.000 lei
In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanţi s-au primit solicitări de clarificări
din partea MDM STANDARD s.r.l., 3D Microsurf s.r.l., TOP METROLOGY s.r.l., RO-MEGA
TRADE s.r.l. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro
In intervalul prevăzut pentru primire oferte, MDM STANDARD s.r.l., 3D Microsurf s.r.l., TOP
METROLOGY s.r.l. au depus ofertele.
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Comisia a decis atribuirea contractului de achiziţie Maşină de măsurat 3D ofertantului S.C. TOP
METROLOGY s.r.l.; contract nr. 799 / 17.04.2015.
Valoare contract: 674.995,50 lei
Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 21.04.2015,
conform instrucţiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea
contractului.
5. Maşină de rectificat CNC
Dată publicare de iniţiere anunt pe website: 26.03.2015
Dată expirare a perioadei de ofertare: 09.04.2015, ora 12:00
Durată contract: 8 luni
Deschidere oferte: 09.04.2015, ora 14:00
Buget contract prevăzut în Cererea de finanţare: 1.112.500 lei
In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanţi s-au primit solicitări de clarificări
din partea ALFLETH Engineering AG. Răspunsurile la solicitările de clarificări au fost postate pe
www.fonduri-ue.ro
In intervalul prevăzut pentru primire oferte, ALFLETH Engineering AG a depus oferta.
Comisia a decis atribuirea contractului de achiziţie Maşină de rectificat CNC ofertantului ALFLETH
Engineering AG; contract nr. 708-17042015 / 17.04.2015.
Valoare contract: 285.000 EUR
Comunicarea rezultatelor procedurii a fost făcută pe www.fonduri-ue.ro în data de 21.04.2015,
conform instrucţiunilor de aplicare a OMEF nr. 1120/2013, în maxim 5 zile de la semnarea
contractului.
Achiziţie linie automată de vopsire şi uscare
Această activitate a fost demarată înainte de semnarea Contractului de finanţare cu Autoritatea de
Management P.O.S. C.C.E. Prin adresa A.M. P.O.S. C.C.E. 3354 / 19.02.2015, S.C. AEROSTAR
S.A. era notificată că poate demara procedurile de activităţi aferente proiectului, în conformitate cu
prevederile Ordinului 1.120/2013, cu condiţia semnării contractului de achiziţii după data încheierii
contractului de finanţare cu Autoritatea de Management.
Pentru achiziţia Liniei automate de vopsire şi uscare s-au întocmit în timp o serie de documente
necesare derulării în parametri legali a licitaţiilor. Aceste documente au fost elaborate conform
Procedurii simplificate prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările
ulterioare:
-Raport de necesitate privind achziţiile proiectului;
-Notă justificativă privind estimarea valorii totale a contractelor pentru achiziţia activelor tangibile;
-Notă justificativă privind alegerea procedurii de achiziţie;
-Notă justificativă privind cerinţele minime referitoare la situaţia economică şi financiară, la
capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorilor economici participanţi la licitaţii;
-Raport de aprobare a Comisiei de derulare a licitaţiei; Decizie de aprobare a Comisiei de derulare a
licitaţiei;
-Declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate ale membrilor comisiei de evaluare oferte şi
negociere la momentul finalizării perioadei de primire oferte;
-Documentaţiile de atribuire, aprobate, pentru achiziţia activelor tangibile.

8
Anunţul de intenţie privind achiziţia Liniei automată de vopsire şi uscare a fost postat pe pe websiteul
Ministerului Fondurilor Europene la secţiunea Achiziţii privaţi, unde S.C. AEROSTAR S.A. Bacău a
primit acceptul de la Autoritatea de Management pentru deschiderea unui cont dedicat activităţilor de
Achiziţii. Tot aici, s-a ţinut legătura cu potenţialii ofertanţi care au cerut clarificări.
Dată publicare anunt de iniţiere pe website: 19.03.2015
Dată expirare perioadă de ofertare: 02.04.2015, ora 12:00
Durată contract: 8 luni
Deschidere oferte: 02.04.2015, ora 13:00
Buget contract prevăzut în Cererea de finanţare: 8.010.000 lei
In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanţi s-au primit solicitări de clarificări
din partea S.C. INNOTEHNIC s.r.l. şi LACKRO-FINISHING. Răspunsurile la solicitările de
clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro
In intervalul prevăzut pentru primire oferte, VENJAKOB Maschinenbau GmbH a depus oferta.
Comisia a decis atribuirea contractului de achiziţie Linie automată de vopsire şi uscare ofertantului
VENJAKOB Maschinenbau GmbH; contract nr. A1510004 / 17.04.2015.
Valoare contract: 1.678.854 EUR

Achiziţia de active intangibile – aplicaţii software
Pentru achiziţia de active intangibile – aplicaţii software s-au întocmit în timp o serie de documente
necesare derulării în parametri legali a licitaţiilor. Aceste documente au fost elaborate conform
Procedurii simplificate prevăzută în Ordinul M.E.F. nr. 1.120 / 2013 actualizată cu modificările
ulterioare:
-Raport de necesitate privind achziţiile proiectului;
-Notă justificativă privind estimarea valorii totale a contractelor pentru achiziţia activelor tangibile;
-Notă justificativă privind alegerea procedurii de achiziţie;
-Notă justificativă privind cerinţele minime referitoare la situaţia economică şi financiară, la
capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorilor economici participanţi la licitaţii;
-Raport de aprobare a Comisiei de derulare a licitaţiei; Decizie de aprobare a Comisiei de derulare a
licitaţiei;
-Documentaţiile de atribuire, aprobate, pentru achiziţia activelor tangibile.
Anunţurile de intenţie privind achiziţia active tangibile – aplicaţii software au fost postate pe websiteul
Ministerului Fondurilor Europene la secţiunea Achiziţii privaţi, unde S.C. AEROSTAR S.A. Bacău a
primit acceptul de la Autoritatea de Management pentru deschiderea unui cont dedicat activităţilor de
Achiziţii. Tot aici, s-a ţinut legătura cu potenţialii ofertanţi care au cerut clarificări.
Achiziţie aplicaţii software: Software pentru design CAD (3 licenţe), software pentru programele
de prelucrare mecanică CAM (1 licenţă)
Dată publicare anunt de iniţiere pe website: 29.05.2015
Dată expirare perioadă de ofertare: 09.06.2015, ora 12:00
Durată contract: 1 lună
Deschidere oferte: 09.06.2015, ora 13:00
Buget contract prevăzut în Cererea de finanţare: 534.000 lei
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In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanţi s-au primit solicitări de clarificări
din partea S.C. MAGIC ENGINEERING s.r.l. Braşov şi in data de 03.06.2015 răspunsurile la
solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro.
Suplimentar, în data de 04.06.2015 s-a primit o solicitare din partea S.C. COMSERVICE
COMPANY s.r.l., iar în data de 05.06.2015 s-a postat răspunsul la solicitarea de clarificări pe
www.fonduri-ue.ro.
Procedura este în derulare.
Achiziţie aplicaţie software: Software pentru managementul sculelelor (1 licenţă)
Dată publicare anunt de iniţiere pe website: 29.05.2015
Dată expirare perioadă de ofertare: 09.06.2015, ora 12:00
Durată contract: 2 luni
Deschidere oferte: 09.06.2015, ora 14:00
Buget contract prevăzut în Cererea de finanţare: 333.750 lei
In perioada de solicitare clarificări din partea posibililor ofertanţi s-au primit solicitări de clarificări
din partea S.C. ADA COMPUTERS s.r.l. Bucureşti şi in data de 02.06.2015 răspunsurile la
solicitările de clarificări au fost postate pe www.fonduri-ue.ro.
Suplimentar, în data de 04.06.2015 s-a primit o solicitare din partea S.C. COMSERVICE
COMPANY s.r.l., iar în data de 05.06.2015 s-a postat răspunsul la solicitarea de clarificări pe
www.fonduri-ue.ro.
Procedura este în derulare.
Achiziţie activ tangibil - Magazie automată pentru gestionarea sculelor
In cel mai scurt timp posibil procedura se va deschide. Documentaţia de atribuire este dată spre
aprobare.
Activitatea
Nr.

Activităţile planificate pentru perioada de raportare

1. Managementul proiectului
2. Monitorizarea şi evaluarea proiectului
3. Identitatea vizuală
4. Achiziţia activelor tangibile – maşini-unelte /
echipamente, maşina de măsurat 3D
4.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
4.2 Organizarea procedurii de achiziţie
4.3 Achiziţia activelor tangibile
5. Recepţia şi punerea în funcţiune a activelor achiziţionate
6. Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
6.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
6.2 Organizarea procedurii de achiziţie
6.3 Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
7. Achiziţia activelor intangibile – aplicaţii software
7.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
7.2 Organizarea procedurii de achiziţie
7.3 Achiziţia activelor intangibile
8. Recepţie / validare aplicaţii software

Data de începere a
activităţii
planificate
25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
24.11.2015
25.03.2015

Data finală a
activităţii
planificate
24.12.2015
24.12.2015
24.04.2015
24.12.2015
24.12.2015

25.04.2015
25.04.2015
25.04.2015
25.09.2015
25.03.2014
25.03.2015
25.03.2015
25.04.2015
25.05.2015
25.05.2015
25.05.2015
25.06.2015
25.10.2015

24.06.2015
24.06.2015
24.12.2015
24.12.2015
24.12.2015
24.04.2015
24.05.2015
24.12.2015
24.12.2015
24.08.2015
24.08.2015
24.12.2015
24.12.2012
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Notă: de introdus graficul actualizat al activităţilor planificate aferente perioadei de raportare

Activitatea
Nr.

Denumire activitate

1. Managementul proiectului
2. Monitorizarea şi evaluarea proiectului
3. Identitatea vizuală
4. Achiziţia activelor tangibile – maşini-unelte şi
maşina de control 3D
4.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
4.2 Organizarea procedurii de achiziţie
4.3 Achiziţia activelor
5. Achiziţia activului tangibil – magazie automată pentru
gestionarea sculelor
5.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
5.2 Organizarea procedurii de achiziţie
5.3 Achiziţia activului – magazie automată pentru
gestionarea sculelor
6. Recepţia şi punerea în funcţiune a activelor tangibile
achiziţionate
7. Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
7.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
7.2 Organizarea procedurii de achiziţie
7.3 Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
8. Achiziţia activelor intangibile – aplicaţii software
8.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
8.2 Organizarea procedurii de achiziţie
8.3 Achiziţia activelor intangibile
9. Recepţie / validare aplicaţii software

Data de începere a
activităţii
planificate
25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
24.11.2015
25.03.2015

Data finală a
activităţii
planificate
24.12.2015
24.12.2015
24.04.2015
24.12.2015
24.12.2015

25.03.2015
25.03.2015
25.04.2015
25.04.2015

24.05.2015
24.05.2015
24.12.2015
24.08.2015

25.04.2015
25.05.2015
25.06.2015

24.05.2015
24.06.2015
24.08.2015

25.08.2015

24.12.2015

25.03.2014
25.03.2015
25.03.2015
25.04.2015
25.05.2015
25.05.2015
25.05.2015
25.07.2015
25.08.2015

24.12.2015
24.04.2015
24.05.2015
24.12.2015
24.09.2015
24.06.2015
24.07.2015
24.09.2015
24.12.2015

5.2 Rezultate obţinute până în prezent (de introdus contractele de achiziţii semnate cu
furnizorii)
1. Rezultat
(Obiectul contractului)

Achiziţie Centru de prelucrare
CNC în 5 axe

2. Date de identificare
Contract de achizitie /
Valoare (lei)

148-02/
033015.411/
09.04.2015
3.312.000 lei
Achiziţie Strung CNC
148-01/
033015.412/09.04.2015
790.000 lei
Achiziţie Maşină de rectificat
708-17042015 /
17.04.2015
CNC
285.000 EUR
Achiziţie Maşină de măsurat
799 / 17.04.2015
3D
674.995,50 lei
Achiziţie Linie automată de
A1510004 / 17.04.2015
vopsire şi uscare
1.678.854 EUR
Achiziţie Maşini de frezat CNC
102 / 15.04.2015
în 5 axe
730.000 lei

3. Nr. de contracte
semnate în perioada
de raportare

4. Nr. contracte semnate
până în prezent
(cumulat de la semnarea
Contractului de finantare)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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5.3 Aspecte legate de mediu (aşa cum au fost descrise în Cererea de finanţare)
Activităţile prezentate sunt conforme cu graficul de activităţi actualizat, transmis către Autoritatea de
Management prin adresa AEROSTAR S.A. nr. 21.507 / 28.05.2015.

Activitatea
Activităţile planificate pentru perioada de
Nr.
raportare
1. Managementul proiectului

2. Monitorizarea şi evaluarea proiectului

3. Identitatea vizuală

4. Achiziţia activelor tangibile – maşini-unelte
şi maşina de măsurat 3D
4.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
4.2 Organizarea procedurii de achiziţie
4.3 Achiziţia activelor

5. Achiziţia activului tangibil – magazie
automată pentru gestionarea sculelor
5.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
5.2 Organizarea procedurii de achiziţie
5.3 Achiziţia activului – magazie automată
pentru gestionarea sculelor

6. Recepţia şi punerea în funcţiune a activelor
tangibile achiziţionate

Managementul proiectului acţionează în
concordanţă cu Sistemul de Management al
Calităţii şi Mediului adoptat în AEROSTAR
S.A. Societatea are Autorizaţie Integrată de
Mediu – 25/07.08.2006 actualizată la data de
10.03.2014 cu o valabilitate de 10 ani şi
Sistemul Managerial de Mediu este certificat
conform ISO 14001:2004, ceea ce creează un
cadru de tratare unitar al acţiunilor de protejare a
mediului astfel încât să se atingă obiectivele unei
dezvoltări durabile.
Monitorizarea şi evaluarea proiectului este în
strânsă legătură cu Sistemul de Management al
Calităţii şi Mediului adoptat în AEROSTAR
S.A.
Elementele de identitate vizuală sunt realizate
din materiale reciclabile, prietenoase cu mediul
înconjurător.
In caietele de sarcini, ce au făcut parte din
documentaţia de atribuire maşini-unelte, există
un subcapitol IV.5 Standarde de protecţia
muncii şi protecţia mediului. Ofertantul trebuie
să completeze o declaraţie pe proprie răspundere
privind respectarea şi asigurarea normelor
europene de sănătate şi securitate în muncă,
precum şi normele europene referitoare la
protecţia mediului exterior.
In caietele de sarcini, ce au făcut parte din
documentaţia de atribuire maşini-unelte, există
un subcapitol IV.5 Standarde de protecţia
muncii şi protecţia mediului. Ofertantul trebuie
să completeze o declaraţie pe proprie răspundere
privind respectarea şi asigurarea normelor
europene de sănătate şi securitate în muncă,
precum şi normele europene referitoare la
protecţia mediului exterior.
In caietele de sarcini, ce au făcut parte din
documentaţia de atribuire maşini-unelte, există
un subcapitol IV.5 Standarde de protecţia
muncii şi protecţia mediului. Ofertantul trebuie
să completeze o declaraţie pe proprie răspundere
privind respectarea şi asigurarea normelor
europene de sănătate şi securitate în muncă,
precum şi normele europene referitoare la
protecţia mediului exterior.
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7.
7.1
7.2
7.3

Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
Elaborarea documentaţiei de atribuire
Organizarea procedurii de achiziţie
Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare

8. Achiziţia activelor intangibile – aplicaţii
software
8.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
8.2 Organizarea procedurii de achiziţie
8.3 Achiziţia activelor intangibile

9. Recepţie / validare aplicaţii software

In caietele de sarcini, ce au făcut parte din
documentaţia de atribuire maşini-unelte, există
un subcapitol IV.5 Standarde de protecţia
muncii şi protecţia mediului. Ofertantul trebuie
să completeze o declaraţie pe proprie răspundere
privind respectarea şi asigurarea normelor
europene de sănătate şi securitate în muncă,
precum şi normele europene referitoare la
protecţia mediului exterior. Linia automată de
vopsire şi uscare utilizează vopsele pe bază de
apă, care nu generează compuşi organici volatili.
In caietele de sarcini, ce au făcut parte din
documentaţia de atribuire maşini-unelte, există
un subcapitol IV.5 Standarde de protecţia
muncii şi protecţia mediului. Ofertantul trebuie
să completeze o declaraţie pe proprie răspundere
privind respectarea şi asigurarea normelor
europene de sănătate şi securitate în muncă,
precum şi normele europene referitoare la
protecţia mediului exterior.
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5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de
achizitie; precum si informatii cf. Cererii de finantare)
In ceea ce priveşte aplicarea principiului egalităţii de şanse pentru încheierea contractelor
de achiziţii şi servicii se respectă şi aplică Procedura simplificată prevăzută în Ordinul M.E.F. nr.
1.120 / 2013 actualizată cu modificările ulterioare şi se au în vedere:
1. Nediscriminare şi tratament egal. S-au avut în vedere asigurarea condiţiilor de manifestare a
concurenţei reale, prin stabilirea şi aplicarea pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinţe şi
criterii identice pentru toţi operatorii economici.
2. Recunoaşterea reciprocă. S-a avut în vedere acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în
mod legal pe piaţa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de
autorităţile componente din alte state, precum şi a specificaţiilor tehnice echivalente cu cele solicitate
la nivel naţional.
3. Transparenţa. Reprezentanţii ofertanţilor au fost informaţi despre procedura de atribuire,
documentaţia de atribuire, oportunitatea de participare la achiziţii şi la desemnarea rezultatului
procedurii.
4. Proporţionalitate. Asigurarea corelaţiei între necesitatea beneficiarului, obiectul contractului şi
cerinţele solicitate a fi îndeplinite.
5. Eficienţa utilizării fondurilor publice reprezintă aplicarea procedurilor de atribuire competiţionale
şi utilizarea de criterii care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor în vederea
obţinerii raportului optim între calitate şi pret.
6. Asumarea răspunderii. S-a urmărit determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor
persoanelor implicate în procesul de achiziţie, asigurarea profesionalismului, imparţialităţii şi
independenţei.
Activitatea
Activităţile planificate pentru perioada de
Nr.
raportare
1. Managementul proiectului
2. Monitorizarea şi evaluarea proiectului
3. Identitatea vizuală

4. Achiziţia activelor tangibile – maşini-unelte
şi maşina de măsurat 3D
4.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
4.2 Organizarea procedurii de achiziţie
4.3 Achiziţia activelor
5. Achiziţia activului tangibil – magazie
automată pentru gestionarea sculelor
5.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
5.2 Organizarea procedurii de achiziţie
5.3 Achiziţia activului – magazie automată
pentru gestionarea sculelor
6. Recepţia şi punerea în funcţiune a activelor
tangibile achiziţionate
7. Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
7.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
7.2 Organizarea procedurii de achiziţie
7.3 Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare

Activitatea de management are în vedere
respectarea celor 6 principii mai sus menţionate.
Această activitate este neeligibilă în cadrul P.O.S.
C.C.E. şi prin urmare nu a necesitat organizarea
unei licitaţii. Oricum, s-au trimis cereri de oferte la
diferite firma, şi s-a declarat câştigătoare firma
care a oferit un raport cost/calitate optim.
Din cele exprimate mai sus şi descrierea licitaţiei
de la cap.5.1 rezultă că „egalitatea de şanse” a fost
respectată integral.

Se vor respecta cele 6 principii mai sus
menţionate.

Din cele exprimate mai sus şi descrierea licitaţiei
de la cap.5.1 rezultă că „egalitatea de şanse” a fost
respectată integral.
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8. Achiziţia activelor intangibile – aplicaţii
software
8.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
8.2 Organizarea procedurii de achiziţie
8.3 Achiziţia activelor intangibile

Din cele exprimate mai sus şi descrierea licitaţiei
de la cap.5.1 rezultă că „egalitatea de şanse” a fost
respectată integral.

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie,
livrarea de echipamente etc.)
A. Prin adresa nr. 21.233 / 04.05.2015 AEROSTAR S.A. a informat Autoritatea de Management
că în urma desfăşurării procedurilor de licitaţii s-au semnat contracte de achiziţie pentru:
-Centru de prelucrare CNC în 5 axe;
-Strung CNC;
-Linie de vopsire automată şi uscare;
-Maşini de frezat CNC în 5 axe (2 buc.);
-Maşină de măsurat 3D;
-Maşină de rectificat CNC,
şi că au fost situaţii în care valoarea contractată a fost mai mare şi mai mică decât valorile estimate
în Cererea de finanţare. S-a cerut ca să se aprobe ca diferenţele suplimentare de preţ aferente să fie
suportate din bugetul de cheltuieli eligibile ale proiectului.
Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorităţii de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost
informată că valoarea totală eligibilă a proiectului de 17.911.250 lei rămâne neschimabată iar situaţia
prezentată se referă la aceeaşi categorie de cheltuieli.
B. Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorităţii de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a fost
informată că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 27.1 şi 27.2 din Contractul de finanţare, are obligaţia
să se încadreze în termenele de timp prevăzute în articolelel menţionate, în ceea ce priveşte Anexa 12 –
Lista achiziţiilor. Pentru a evita neclarităţile legate de încadrarea în limitele de timp prevăzute în Contractul
de finanţare, s-a cerut transmiterea Calendarului activităţilor refăcut, corelat cu Graficul GANTT (parte a
Cererii de finanţare).
S.C. AEROSTAR S.A., prin adresa 21.507 / 28.05.2015, a făcut precizarea că pentru majoritatea activelor
tangibile ale proiectului, în prezent contractate, datorită complexităţii produselor şi al termenelor lungi de
livrare, s-a impus începerea procedurilor de achiziţie cu aceste utilaje, iar activele „Magazie automată a
sculelor” şi aplicaţiile software au urmat imdediat, respectând însă termenele asumate prin Cererea de
finanţare. S-a menţionat că aceste termene aşa cum au fost stabilite în cele două documente – Calendarul
activităţilor şi Graficul Gantt – nu au fost actualizate odată cu semnarea contractului de finanţare încheiat
cu A.M. P.O.S. C.C.E.
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Mai jos prezentăm graficul actualizat al activităţilor proiectului „Consolidarea şi dezvoltarea durabilă
a sectoarelor de prelucrări mecanice şi vopsitorie prin investiţii performante”.
Activitatea
Nr.

Denumire activitate

1. Managementul proiectului
2. Monitorizarea şi evaluarea proiectului
3. Identitatea vizuală
4. Achiziţia activelor tangibile – maşini-unelte şi
maşina de control 3D
4.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
4.2 Organizarea procedurii de achiziţie
4.3 Achiziţia activelor
5. Achiziţia activului tangibil – magazie automată pentru
gestionarea sculelor
5.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
5.2 Organizarea procedurii de achiziţie
5.3 Achiziţia activului – magazie automată pentru
gestionarea sculelor
6. Recepţia şi punerea în funcţiune a activelor tangibile
achiziţionate
7. Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
7.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
7.2 Organizarea procedurii de achiziţie
7.3 Achiziţie linie de vopsire automată şi uscare
8. Achiziţia activelor intangibile – aplicaţii software
8.1 Elaborarea documentaţiei de atribuire
8.2 Organizarea procedurii de achiziţie
8.3 Achiziţia activelor intangibile
9. Recepţie / validare aplicaţii software

Data de începere a
activităţii
planificate
25.03.2015
25.03.2015
25.03.2015
24.11.2015
25.03.2015

Data finală a
activităţii
planificate
24.12.2015
24.12.2015
24.04.2015
24.12.2015
24.12.2015

25.03.2015
25.03.2015
25.04.2015
25.04.2015

24.05.2015
24.05.2015
24.12.2015
24.08.2015

25.04.2015
25.05.2015
25.06.2015

24.05.2015
24.06.2015
24.08.2015

25.08.2015

24.12.2015

25.03.2014
25.03.2015
25.03.2015
25.04.2015
25.05.2015
25.05.2015
25.05.2015
25.07.2015
25.08.2015

24.12.2015
24.04.2015
24.05.2015
24.12.2015
24.09.2015
24.06.2015
24.07.2015
24.09.2015
24.12.2015

5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a
stabilit in Contractul de finantare
5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice,
modificarea calendarului de implementare, graficului de rambursare etc.)

Tipul modificării
1.Suportare
diferenţe
suplimentare de preţ din
bugetul
de
cheltuieli
eligibile ale proiectului

Descrierea modificării
Prin adresa nr. 21.233 / 04.05.2015
AEROSTAR S.A. a informat
Autoritatea de Management că în
urma desfăşurării procedurilor de
licitaţii s-au semnat contracte de
achiziţie pentru:
-Centru de prelucrare CNC în 5 axe;
-Strung CNC;
-Linie de vopsire automată şi uscare;
-Maşini de frezat CNC în 5 axe (2
buc.);
-Maşină de măsurat 3D;

Motivaţia
S-a cerut ca să se aprobe ca
diferenţele suplimentare de preţ
aferente să fie suportate din
bugetul de cheltuieli eligibile ale
proiectului.
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-Maşină de rectificat CNC,
şi că au fost situaţii în care valoarea
contractată a fost mai mare şi mai
mică decât valorile estimate în
Cererea de finanţare.
2.Actualizare
Calendar
activităţi refăcut, corelat cu
Graficul GANTT, după
semnarea contractului de
finanţare (la cererea A.M.
P.O.S. C.C.E.)

Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015,
a Autorităţii de Management, S.C.
AEROSTAR S.A. a fost informată că
în conformitate cu prevederile art. 8
alin. 27.1 şi 27.2 din Contractul de
finanţare, are obligaţia să se încadreze
în termenele de timp prevăzute în
articolelel menţionate, în ceea ce
priveşte Anexa 12 – Lista achiziţiilor.

Pentru a evita neclarităţile legate de
încadrarea în limitele de timp
prevăzute în Contractul de
finanţare, s-a cerut transmiterea
Calendarului activităţilor refăcut,
corelat cu Graficul GANTT (parte
a Cererii de finanţare).

Ref. la pct. 1: Prin adresa nr. 11.260 / 22.05.2015, a Autorităţii de Management, S.C. AEROSTAR S.A. a
fost informată că valoarea totală eligibilă a proiectului de 17.911.250 lei rămâne neschimabată iar situaţia
prezentată se referă la aceeaşi categorie de cheltuieli.
5.7. Specificaţi stadiul achiziţiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare /
Notificari ulterioare semnarii CF

Nr. contract

Obiectul
contractului

Valoare
contract

Procedura de
achiziţie aplicată

Data
estimată
pentru
începerea
procedurii

Data
estimată
pentru
finalizarea
procedurii

Stadiul
achiziţiei
publice

Procedura
simplificată
prevăzută
în
Ordinul M.E.F. nr.
1.120
/
2013
actualizată
cu
modificările
ulterioare
Procedura
simplificată
prevăzută
în
Ordinul M.E.F. nr.
1.120
/
2013
actualizată
cu
modificările
ulterioare
Procedura
simplificată
prevăzută
în
Ordinul M.E.F. nr.
1.120
/
2013
actualizată
cu
modificările
ulterioare

Procedură
închisă

Procedură
închisă

In curs de
desfăşurare

Procedură
închisă

Procedură
închisă

In curs de
desfăşurare

Procedură
închisă

Procedură
închisă

In curs de
desfăşurare

(Lei/ buc.)

148-02/
033015.411/
09.04.2015

Achiziţie Centru
de prelucrare CNC
în 5 axe
(1 buc.)

3.312.000
Lei

148-01/
033015.412/0
9.04.2015

Achiziţie
Strung CNC
(1 buc.)

790.000
Lei

102 /
15.04.2015

Achiziţie Maşini
de frezat CNC
în 5 axe
(2 buc.)

730.000
EUR

17
799 /
17.04.2015

Achiziţie maşină
de măsurat 3D

674.995,50
Lei

708-17042015
/ 17.04.2015

Achiziţie maşină
de rectificat CNC

285.000
EUR

A1510004 /
17.04.2015

Achiziţie linie
automată de
vopsire şi uscare

1.678.854
EUR

Procedura
simplificată
prevăzută
în
Ordinul M.E.F. nr.
1.120
/
2013
actualizată
cu
modificările
ulterioare
Procedura
simplificată
prevăzută
în
Ordinul M.E.F. nr.
1.120
/
2013
actualizată
cu
modificările
ulterioare
Procedura
simplificată
prevăzută
în
Ordinul M.E.F. nr.
1.120
/
2013
actualizată
cu
modificările
ulterioare

Procedură
închisă

Procedură
închisă

In curs de
desfăşurare

Procedură
închisă

Procedură
închisă

In curs de
desfăşurare

Procedură
închisă

Procedură
închisă

In curs de
desfăşurare

6. Indicatori:
Indicatori de proiect conform Contractului de finantare:

Indicator

Valoarea indicatorului
stabilită în contract
Cantitate

Valoarea indicatorului
obţinută în perioada de
referinţă

Indicatorii de realizare

UM

UM

(1)

(2)

(3)

(4)

Active
tangibile/intangibile
achizitionate prin proiect
– puse in functiune

Buc.

8 tangibile

Buc.

Suprafata de productie
modernizata / construita
prin proiect

-

5 intangibile

-

-

Nu X

UM

Cantitate

(5)

(6)

(7)

0

Buc.

0

0

7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare?
Da 

Cantitate

Valoarea indicatorului
obţinută până în
prezent

-

0

-

-
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8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfasurate / previzionate şi rezultatele previzionate
pentru următoarea perioadă de raportare.
Activităţile preconizate a fi
Activităţile desfăşurate în perioada desfăşurate în următoarea perioadă
Nr.
Rezultate
de raportare (data de începere şi
de raportare (data de începere şi de
crt.
previzionate
de finalizare)
finalizare) conform Contractului de
finantare
Managementul proiectului
Managementul proiectului
Implementarea cu succes
(permanent)
1.
(permanent)
a proiectului

2.

Monitorizarea şi evaluarea
proiectului
(permanent)

3.

Identitatea vizuală
25.03.2015 – 24.04.2015

-

Achiziţia activelor tangibile –
maşini-unelte / echipamente,
maşina de măsurat 3D
25.03.2015 – 24.12.2015

Achiziţia activelor tangibile – maşiniunelte / echipamente, maşina de
măsurat 3D
25.03.2015 – 24.12.2015

Elaborarea documentaţiei de
atribuire
25.03.2015-24.04.2015
Organizarea procedurii de achiziţie
25.03.2015-24.05.2015

-

4.

4.1
4.2

4.3

5.

5.1
5.2
5.3
6.
7.

7.1

Achiziţia activelor tangibile
25.04.2015-24.12.2015

Achiziţia activului tangibil –
magazie automată pentru
gestionarea sculelor
25.04.2015-24.08.2015
Elaborarea documentaţiei de
atribuire
25.04.2015-24.05.2015
Organizarea procedurii de achiziţie
25.05.2015-24.06.2015
Achiziţia activului – magazie
automată pentru gestionarea sculelor
25.06.2015-24.08.2015
Recepţia şi punerea în funcţiune a
activelor tangibile achiziţionate
Achiziţie linie de vopsire automată
şi uscare
25.04.2015-24.12.2015
Elaborarea documentaţiei de
atribuire
25.03.2015-24.04.2015

Monitorizarea şi evaluarea proiectului
(permanent)

-

Achiziţia activelor intangibile
25.04.2015-24.12.2015

-

Elaborare documentaţii
pentru raportări / evaluare
situaţii / legătura cu A.M.
P.O.S. C.C.E.
Realizarea elementelor de
identitate vizuală
conform Cererii de
finanţare

S-a elaborat documentaţia
de atribuire
S-au organizat
procedurile de achiziţie
Se vor achiziţiona
conform contracte de
achiziţie semnate:
Centru de prelucrare
CNC în 5 axe, Strung
CNC, Maşină de
rectificat CNC, Maşină
de măsurat 3D, Maşini de
frezat CNC (2 buc.)

S-a elaborat documentaţia
de atribuire

Achiziţia activului – magazie automată
pentru gestionarea sculelor
25.06.2015-24.08.2015

Procedură de achiziţie
directă
Se va achiziţiona magazia
automată pentru
gestionarea sculelor

-

-

-

Achiziţie linie de vopsire automată şi
uscare
25.04.2015-24.12.2015
-

S-a elaborat
docuementaţia de
atribuire
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7.2
7.3

8.

8.1
8.2

Organizarea procedurii de achiziţie
25.03.2015-24.05.2015
Achiziţie linie de vopsire automată şi
uscare
25.04.2015-24.12.2015
Achiziţia activelor intangibile –
aplicaţii software
25.05.2015-24.09.2015
Elaborarea documentaţiei de
atribuire
25.05.2015-24.06.2015
Organizarea procedurii de achiziţie
25.05.2015-24.07.2015

S-a organizat procedura
de achiziţie
Se va achiziţiona o linie
de vopsire automată şi
uscare

Achiziţie linie de vopsire automată şi
uscare
25.04.2015-24.12.2015
Achiziţia activelor intangibile –
aplicaţii software
25.05.2015-24.09.2015

Documentaţia de atribuire
a fost elaborată

Organizarea procedurii de achiziţie
25.05.2015-24.08.2015

8.3

Achiziţia activelor intangibile
25.07.2015-24.12.2015

9.

Recepţie / validare aplicare software
25.08.2015-24.12.2015

S-a organizat procedura
de achiziţie
Se vor achiziţiona
aplicaţii software: CAD
(3 licenţe), CAM (1
licentă), software pentru
managementul sculelor (1
licenţă)
Se va efectua recepţia şi
validarea aplicaţiilor
software achiziţionate.

9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la cererea de
rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte

Indicator

Parte
fizica 1

Valoarea
indicatorului
stabilită în contract
Cantitate
(2)

Suma
(Lei)(3)

Valoarea
indicatorului obţinută
de la ultima cerere de
plată
Cantitate
(4)

Suma
(Lei) (5)

Valoarea obţinută
până în prezent
Cantitate
(6)

%
8= (7)/(5)*100

Suma
(Lei) (7)

Parte
fizica n
Total

Notă: Pentru Contractele de lucrări, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraţia şefului de lucrări Arhitect sau
Inginer) care vor respecta specificaţiile din tabelul de mai sus

