
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                   
                                                                                              PROIECT        

                                   
     HOTĂRÂRE NR.________ 

privind aprobarea parteneriatului încheiat între Municipiul Craiova, S.C. 
TIPLEXIM S.R.L, Regia Autonomă de Transport Craiova şi Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect stabilirea 
responsabilităţilor fiecărui partener, în scopul planificării, depunerii şi 

implementării proiectului “Modernizarea şi dotarea halei industriale pentru 
realizarea caroseriei metalice şi asamblarea finală a tramvaiului modernizat” 

 
   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 30.04.2013;  
   Având în vedere raportul nr.67437/2013 întocmit de Direcţia Elaborare şi 
Implementare Proiecte prin care se propune privind aprobarea parteneriatului încheiat 
între Municipiul Craiova, S.C. TIPLEXIM S.R.L, Regia Autonomă de Transport 
Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, având ca obiect 
stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener, în scopul planificării, depunerii şi 
implementării proiectului “Modernizarea şi dotarea halei industriale pentru 
realizarea caroseriei metalice şi asamblarea finală a tramvaiului modernizat”, în 
cadrul Polului de Competivitate Inovtrans, finanţat prin Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Un 
sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul Major de Intervenţie 
1.3„Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea 1.3.1„Dezvoltarea 
structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”; 

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele 
operaţionale; 

   În temeiul art.36, alin.2, lit.e coroborat cu alin.7, lit.a, art.45, alin.2, lit.f art.61, 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, republicată; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art.1.  Se aprobă parteneriatul încheiat între Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova, S.C. TIPLEXIM S.R.L., reprezentată prin dl. 
Ploscaru Nicolae, în calitate de administrator, Regia Autonomă de Transport 
Craiova, reprezentantă prin dl. Radu Cosmin Preda, în calitate de Director 
General şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia,   
reprezentată prin dna. Bogheanu Marilena, în calitate de Director General, 
având ca obiect stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener, în scopul 
planificării, depunerii şi implementării proiectului “Modernizarea şi dotarea 



   

halei industriale pentru realizarea caroseriei metalice şi asamblarea finală 
a tramvaiului modernizat”, în cadrul Polului de Competivitate Inovtrans, 
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice 2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi 
eco-eficient, Domeniul Major de Intervenţie 1.3„Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului”, Operaţiunea 1.3.1„Dezvoltarea structurilor de sprijin al 
afacerilor de interes naţional şi internaţional”, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Parteneriatul se va încheia pe o perioadă de 9 ani de la data semnării, cu 
posibilitatea prelungirii, prin acordul părţilor. 

Art.3. Cota de cofinanţare a proiectului va fi asigurată de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova, în cuantum de 30 % din totalul costurilor eligibile, 
respectiv suma de 3.534.380,60 lei. 

Art.4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze parteneriatul 
prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, Direcţia 
Juridică Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ, Direcţia 
Elaborare si Implementare Proiecte, Regia Autonomă de Transport Craiova, 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi S.C. TIPLEXIM 
S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
 

 INIŢIATOR, AVIZAT, 
    PRIMAR, SECRETAR, 

Lia-Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Nr. 67437/26.04.2013 

                                                                                                 Se aproba, 
         PRIMAR, 

                                                                                     LIA – OLGUŢA VASILESCU 
 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul 

MODERNIZAREA SI DOTAREA HALEI INDUSTRIALE PENTRU 
REALIZAREA CAROSERIEI METALICE SI ASAMBLAREA FINALA A 

TRAMVAIULUI MODERNIZAT 
 

 
 
 
Primaria Municipiului Craiova impreuna cu alti 20 de parteneri a initiat 

constituirea Polului de competitivitate “INOVTRANS” cu obiectivul de a 
implementa un Pachet Integrat de 10 proiecte in valoare totala de 56.224.909 lei 
(aproximativ 12,8 mil. euro) in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice, Operatiunea 1.3.1 “Dezvoltarea structurilor de sprijin al 
afacerilor de interes national si international – Poli de Competitivitate”. 

 
Initiativa de asociere pentru constituirea Polului a fost inaintata de catre SC 

TIPLEXIM SRL, in data de 20.07.2012, catre un numar de 42 entitati (intreprinderi 
private, institute de cercetare / universitati, entitati catalizatoare). Astfel, a fost 
prezentata oportunitatea de constituire a Polului, a obiectivelor si actiunilor ce pot fi 
intreprinse de entitatile membre ale structurii. In data de 17.08.2012 a fost convocata 
intalnirea de constituire a Polului de Competitivitate in cadrul careia a fost semnat 
Acordul de Parteneriat, a fost aprobat Regulamentul de Organziare si Functionare, a 
fost desemnata Entitatea de Management si a fost investit Comitetul Director, 
inclusiv Presedintele Comitetului Director. SC TIPLEXIM SRL, in calitate de 
Entitate de Management a fost desemnata pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare 
a Polului de Competitivitate “INOVTRANS”. 

Strategia de Dezvoltare a Polului de Competitivitate INOVTRANS a fost 
elaborata in vederea depunerii pachetului integrat de proiecte in cadrul POS CCE, 
Axa prioritara 1 “Un sistem de productie inovativ si eco-eficient”. In cadrul acestei 
axe este definit Domeniul major de interventie 3 “Dezvoltarea durabila a 
antreprenoriatului”, iar in cadrul acestuia Operatiunea Op.1.3.1. care are ca obiectiv 
general incurajarea dezvoltarii unor structuri de afaceri in jurul unor activitati 
productive cu scopul de a produce bunuri cu valoare adaugata cat mai mare, 
competitive atat pe piata nationala, cat si cea internationala. Sprijinul acordat 
dezvoltarii polilor de competitivitate are ca scop stimularea concentrarilor economice 
prin finantarea unor pachete de proiecte implementate in parteneriat de intreprinderi/ 



   

institutii de cercetare/ universitati/ ONG/ autoritati publice locale care sa conduca la 
accelerarea procesului de creare si/sau dezvoltare a intreprinderilor/ activitatilor 
inovative, cu potential ridicat de interactiune, in scopul cresterii numarului de 
furnizori si clienti permitand astfel membrilor polului asistat sa concureze pe pietele 
nationale si internationale. Prin sprijinirea in cadrul aceastei operatiuni, a aparitiei si 
dezvoltarii polilor de competitivitate de interes national si vizibilitate internationala 
din Romania, se are in vedere atingerea obiectivului general al Programului 
Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” si anume cresterea 
productivitatii intreprinderilor din Romania, in conformitate cu principiile dezvoltarii 
durabile si reducerea decalajelor de productivitate a Romaniei in raport cu 
productivitatea medie a Uniunii Europene. 

In cadrul strategiei, au fost definite obiectivele polului de competivitate 
INOVTRANS, respectiv: 

- OS 1 - Elaborarea si depunerea Pachetului Integrat in cadrul Operatiunii 
1.3.1 POS CCE „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si 
international - Poli de Competititivitate”, precum si implementarea si monitorizarea 
proiectelor aferente. 

- OS 2 - Cresterea competitivitatii economice a Polului si a membrilor polului; 
- OS 3 - Dezvoltarea relatiilor parteneriale atat la nivelul Polului, cat si la 

nivelul membrilor Polului,  intre acestia si alte entitati din tara si strainatate 
- OS 4 - Cresterea vizibilitatii Polului de Competitivitate, prin implementarea 

unui set complet de actiuni de promovare  
Lista proiectelor Pachetului Integrat depus de Polul de competitivitate 

“INOVTRANS” cuprinde un numar de 3 proiecte de investitii, 4 proiecte de 
cercetare-dezvoltare si 3 proiecte soft, rezultatul final al implementarii proiectelor, 
fiind acela de adaptare / modernizare a tramvaiului existent, in unul cu platforma 
coborata. Prin implementarea tuturor proiectelor, in conditiile impuse de ghidul 
solicitantului, se va obtine o finantare nerambursabila din fondurile structurale in 
suma de 35.367.098 lei (aproximativ 8 mil. Euro). 

Rezultatul implementarii acestor proiecte este constituit dintr-o serie de 
produse si servicii inovative, ce vor putea fi exportate de catre Polul de 
Competitivitate “INOVTRANS”, atat pe piata europeana, cat si cea internationala: 

a) sistemul de boghiuri ce va fi realizat pentru adaptarea tramvaiului la 
platforma coborata, va reduce cu 80% gradul de poluare fonica, ce afecteaza marile 
orase. Produsul realizat, va fi unul silentios. 

b) Sistemul de actionare si conducere a tramvaiului va fi eficient din punct de 
vedere energetic, deoarece va fi dezvoltata si implementata tema de cercetare ce 
vizeaza  alimentarea si stocarea energiei electrice, care va reduce cu pana la 25% 
consumul de energie electrica al tramvaiului. 

c) Protortip de tramvai modernizat prevazut cu platforma coborata, care va 
facilita accesul direct in tramvai al persoanele cu dizabilitati locomotorii. 

Proiectele de investitii vizeaza realizarea unui Centru de cercetare si 
mentenanta avansata pentru industria mijloacelor de transport in comun actionate 
electric; modernizarea, reabilitarea si dotarea infrastructurii pentru realizarea 
boghiurilor purtator  si motor  si, de asemenea, reabilitarea si dotarea a doua hale 
apartinand RAT  Craiova. 

Proiectul: MODERNIZAREA SI DOTAREA HALEI INDUSTRIALE 
PENTRU REALIZAREA CAROSERIEI METALICE SI ASAMBLAREA FINALA 



   

A TRAMVAIULUI MODERNIZAT, are ca obiectiv modernizarea infrastructurii de 
productie prin: achizitii de masini unelte si standuri de probe pentru asamblarea 
tramvaiului modernizat, de active necorporale pentru industria de profil. 

Principalele activitati din cadrul proiectului sunt: 
- modernizarea si reabilitarea a 2 hale industriale de productie existente  
- achizitia a 5 masini de sudat prin puncte, 2 poduri rulante, 4 truse de debitat 

oxiacetilenic, 4 vinciuri manuale, 7 masini unelte si 2 standuri de probe pentru 
asamblarea tramvaiului modernizat. 

- crearea a 7 locuri noi de munca  in perioada de durabilitate a investitiei. 
Solicitantul finantarii este SC TIPLEXIM SRL, iar parteneri in cadrul 

proiectului sunt: 
- RAT CRAIOVA 
- PRIMARIA CRAIOVA  
- AGENTIA DE DEZVOLTARE SV OLTENIA 
 
Unul din documentele anexa care trebuie sa insoteasca cererea de finantare la 

depunerea proiectului este acordul de parteneriat pentru proiect care reglementeaza 
rolul şi responsabilităţile fiecarui partener în implementarea proiectului, contribuţia 
fiecarui partener la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului, modalitatea de 
efectuare a platilor in cadrul proiectului,  pe care il anexam la prezentul raport. 

Date fiind cele prezentate anterior si în conformitate cu art. 36, alin. (4), litera 
d) din Legea 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. 
(1) din Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr.759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale, prevederile Ghidului solicitantului aferent 
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS 
CCE) 2007-2013”, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, 
Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, 
Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi 
internaţional”, prin prezentul raport propunem adoptarea unei hotarari a 
Consiliului Local al Municipiului Craiova care sa aiba ca obiect: 

 
1. aprobarea parteneriatului intre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 

Municipiului Craiova, SC TIPLEXIM SRL reprezentata prin dl. Ploscaru Nicolae in 
calitate de administrator, Regia Autonoma de Transport Craiova reprezentanta prin 
dl. Radu Cosmin Preda in calitate de Director General si Agentia pentru Dezvoltare 
Regionala Sud-Vest Oltenia  reprezentata prin dna. Bogheanu Marilena in calitate de 
Director General, având ca obiect stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în 
scopul planificării, depunerii şi implementării proiectului “MODERNIZAREA SI 
DOTAREA HALEI INDUSTRIALE PENTRU REALIZAREA CAROSERIEI 
METALICE SI ASAMBLAREA FINALA A TRAMVAIULUI 
MODERNIZAT” in cadrul Polului de Competivitate INOVTRANS finantat prin 
Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul Major 
de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea 1.3.1 
„Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” 
prevăzut în anexa la prezentul raport. 



   

2. Parteneriatul se va încheia pe o perioadă de 9 ani de la data semnării, cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor. 

3. Aprobarea cotei de cofinanţare a proiectului, asigurată de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova în cuantum de 30 % din totalul costurilor eligibile, 
respectiv suma de 3.534.380,60 lei. 

4. Imputernicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze parteneriatul 
prevăzut la pct. 1. 

 
 
 

Director executiv, 
Directia Elaborare si Implementare 

Proiecte 
 

Dorina Preduş 

Director Executiv, 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si 

Contencios Administrativ 
 

Ovidiu Mischianu 
 
 
Intocmit, 
Alina Rosca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”  

- co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - 
Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”  

Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” 
Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional 

 
 

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU PROIECT 

 

Art. 1. PĂRŢILE 

1. SC TIPLEXIM SRL, cu sediul în Craiova, str. Calea Severinului bl. A13, sc.1, ap.6, codul fiscal  
RO 91751989, având calitatea de lider de proiect (partener 1) 

2. Regia Autonoma de Transport Craiova, cu sediul în Craiova, Calea Severinului nr.23, codul fiscal  
RO 2315129 – având calitatea de partener 2 

3. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în Craiova, str. A. I. 
Cuza, nr. 7, codul fiscal 4417214 – având calitatea de partener 3,  

4. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, cu sediul în Craiova, str. Aleea Teatrului nr. 
2A, codul fiscal  – având calitatea de partener 4, 

au convenit următoarele: 

Art. 2. OBIECTUL 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia fiecărei părţi la 
cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor 
aferente proiectului: MODERNIZAREA SI DOTAREA HALEI INDUSTRIALE PENTRU 
REALIZAREA CAROSERIEI METALICE SI ASAMBLAREA FINALA A TRAMVAIULUI 
MODERNIZAT, finanţat prin Programului Operaţional Sectorial - Creşterea Competitivităţii 
Economice 2007-2013, Axa prioritară 1 - Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul 
Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea 
structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”. 

(2) Cererea de finanţare şi anexele sale sunt parte integrantă a acestui acord. 

 

Art. 3. ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

(1) Rolurile şi responsabilităţile partenerilor sunt descrise şi corespund prevederilor din cererea de finanţare  
– care este documentul principal în stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului, precum şi din anexele 
sale, după cum urmează: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

A1 LIDER DE PROIECT 
(PARTENER 1) 

- Liderul de proiect va pune la dispozitia partenerilor, pentru folosinta 
libera si fara sarcini, a tuturor datele obtinute din proiectele componente 
ale pachetului integral depus de polul de competitivitate „Inovtrans”, 
(softuri, schite, planse, studii, proiecte ale subansamblelor) in care acesta 
este lider sau partener, precum si orice alte date sau informatii pe care 
Partenerul 2 le considera relevante pentru atingerea scopului proiectului, 
respectiv integrarea unui nou tip de tramvai 

- Liderul de proiect va organiza toate procedurile de achizitie a 
echipamentelor, materialelor si serviciilor necesare realizarii activitatilor 
propuse in cadrul proiectului, in conformitate cu prevederile legale. 
Comisiile de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor mai sus 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Instrumente Structurale 

2007 - 2013 



mentionate vor fi formate din salariati ai Partenerului 2 RAT Craiova. 

A2 Partener 2 - Partenerul 2, avand aprobarea Consiliului de administratie al RAT 
Craiova si  a Consiliului Local al Municipiului Craiova, va pune la 
dispozitie (prin contract de inchiriere) halele aflate in incinta Sectiei 2 
Tramvai pe toata perioada de derulare a proiectului in vederea 
implementarii activitatilor prevazute in cadrul proiectului 

- Partenerul 2 va pune la dispozitie partenerilor birourile, precum si 
personalul necesar , pentru buna desfasurare a activitatilor de cercetare din 
proiectele care presupun asemenea activitati. 

- Partenerul 2 va face demersurile necesare in vederea obtinerii autorizatiei 
de construire, prin angajarea unui proiectant/societate  specializata in acest 
sens, care va intocmi studiul de fezabilitate si a documentelor tehnico-
economice (proiectul tehnic, detaliile de executare, DALI, documentatie 
PAC, caiet de sarcini lucrari) si va acorda consultanta specifica. 

- Partenerul 2 va desemna personal propiu in Comisiile de evaluare 
constituite in cadrul procedurilor de achizitie a echipamentelor, 
materialelor si serviciilor necesare realizarii activitatilor propuse in cadrul 
proiectului, pentru Partenerul 1 

A3 Partener 3 Rolul Municipiului Craiova ca partener in cadrul proiectului este de 
sprijin pentru modernizarea tramvaielor care se afla in circulatie in 
municipiul Craiova parte componenta a serviciului public de transport 
persone si este imperios necesara prin prisma urmatoarelor: 
- in urma modernizarii liniilor, modernizare care se va realiza in 2 ani 
incepand cu luna martie 2013 nu vor mai putea fi utilizate tramvaiele 
aflate in acest moment in circulatie in Craiova prin faptul ca nu vor mai fi 
compatibile cu noua linie in ceea ce priveste uzarea acesteia 
- eficientizarea activitatii Regiei Autonome de Transport Craiova cere 
reducerea costurilor, iar pentru transportul cu tramvaiul aceasta implica 
reducerea consumului de energie 
- actualele tramvaie nu mai corespund standardelor de confort si siguranta 
solicitate de standardele europene in domeniu 
Partener 3 asigura cofinantarea de 30% din totalul costurilor eligibile in 
cadrul proiectului, respectiv suma de 3.534.380,60 lei. 

A4 Partener 4 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia este un organism 
nonprofit, neguvernamental, apolitic, de utilitate publica, cu personalitate 
juridica, care actioneaza in domeniul specific dezvoltarii regionale. ADR 
Sud-Vest Oltenia a luat fiinta la data de 28 februarie 1999, in baza Legii 
nr. 151/1998 (modificata prin Legea 315/2004), privind dezvoltarea 
regionala in Romania si in conformitate cu Hotararea Consiliului pentru 
Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia. 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, prin competentele 
sale de planificare strategica este forta motrice a dezvoltarii durabile a 
regiunii.Agentia sustine dezvoltarea si interesele de dezvoltare ale 
comunitatilor locale, fiind puntea de legatura între acestea, autoritatile 
nationale si institutiile europene relevante. 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în 
cererea de finanţare, anexele sale şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

A1 LIDER DE PROIECT 
(PARTENER 1) 

 

3.027.138,2 LEI respectiv 717.960,81 Euro 



20,44% 

A2 Partener 2 - 

A3 Partener 3  3.534.380,60 lei respectiv 838.265,92 lei  

23,87% 

A4 Partener 4 - 

 

 

(3) Plăţi 

 Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din contul deschis 
distinct al proiectului. 

 Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către Liderul de 
proiect (Partener 1).  

 Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii: 

a) Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului; 

b) Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii. 
 

 

Art. 4. PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI 

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între 30.04.2013 – 30.04.2021.  

Notă. Acordul de parteneriat poate să înceteze cel mai devreme la cinci ani de la data finalizării proiectului. 

 

 

 

 

Art. 5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LIDERULUI DE PROIECT (PARTENERULUI 1) 

5.1.Drepturile liderului de proiect 

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente 
legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a documentelor de solicitare a rambursării, 
sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. 

(2) Liderul de proiect are dreptul de a suspenda plăţile către un partener în situaţia în care acesta nu-şi 
îndeplineşte partea sa din execuţia proiectului aşa cum a fost asumată prin cererea de finanţare.  

 

 5.2.Obligaţiile liderului de proiect 

(1)  Liderul de proiect (Partener 1) va semna cererea de finanţare şi contractul de finanţare. 

(2) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie 
convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de Management. 

(4) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, conform normelor legale în vigoare 



(5) Liderul de proiect va înainta documentele de solicitare a rambursării, împreună cu documentele 
justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurilor de implementare stabilite prin contractul de 
finanţare.  

(6) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile 
angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate de către Autoritatea de Management ca şi 
eligibile. 

(7) În cazul în care unul dintre parteneri, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin 
conform celor asumate prin cererea de finanţare şi procedurilor de implementare stabilite de către 
Autoritatea de Management (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea 
proiectului), liderul de proiect va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 

(8) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat 
prejudiciul.  

 

Art. 6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERILOR  

6.1. Drepturile partenerilor  

(1) Cheltuielile angajate de parteneri sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de 
proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer realizat de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul 
de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre 
progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (ex. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către 
Autoritatea de Management. 

 

  6.2. Obligaţiile partenerilor  

(1) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în 
cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, 
solicitate de către Autoritatea de Management sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze 
auditul asupra modului de implementare a proiectelor.   

(3) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.  
În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul 
de proiect.   

 
Art. 7. PROPRIETATEA 

(1) Liderul de proiect, la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului are obligaţia să transmita 
Partenerului 2 – RAT Craiova -  proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse, a bunurilor 
achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare cu titlu gratuit.  

(2) Partenerul 2 RAT Craiova are obligatia sa preia in proprietate de la lider cu titlu gratuit facilităţile 
construite/ modernizate/ extinse, bunurile achiziţionate.  Partenerul 2 RAT Craiova are obligatia să nu 
gajeze sau ipotecheze facilităţile construite/ modernizate/ extinse şi bunurile achiziţionate din finanţarea 
nerambursabilă, cel puţin 10 ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, şi să asigure 
exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. Gajarea sau ipotecarea este permisă în condiţiile impuse 
de HG nr.606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor 
structurale. 



(3) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de 
utilizare a  echipamentelor, bunurilor, clădirilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale titlurilor de 
transfer vor fi ataşate raportului final. 

(4) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, clădirilor etc. 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul 
pentru care au fost achiziţionate. 

 

Art. 8. DISPOZIŢII FINALE 

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot 
soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 

 

Întocmit în 5 exemplare în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru formularul de 
aplicaţie. 

 

A1 Lider de 
(Partener 1) 

Ploscaru Nicolae, Administrator  30.04.2013, 
Craiova 

A2 Partener 2 Radu Cosmin Preda, Director General  30.04.2013, 
Craiova 

A3 Partener 3 Lia Olguta Vasilescu, Primar  30.04.2013, 
Craiova 

A4 Partener 4 Bogheanu Marilena, Director General  30.04.2013, 
Craiova 
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ANEXA 1. CEREREA DE FINANŢARE  

CEREREA DE FINANŢARE 

 

FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE 

 

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE 

FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 

 

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

Se completează de către Autoritatea de Management 

Instituţia ……………………….. 

Data înregistrării ………………… Numele şi prenumele persoanei care 
înregistrează………………………….. 

Număr de înregistrare…………….... Semnătura…………………………… 

Număr cerere de proiecte………..   

 

 

TITLUL PROIECTULUI 

 MODERNIZAREA SI DOTAREA HALEI INDUSTRIALE PENTRU REALIZAREA 

CAROSERIEI METALICE SI ASAMBLAREA FINALA A TRAMVAIULUI MODERNIZAT 

 

0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE 
SOLICITATE 

     Tipul asistenţei comunitare nerambursabile: FEDR 
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1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL ŞI PARTENERII 

 

1.1 SOLICITANT 
 Numele organizaţiei: SC TIPLEXIM SRL 

 Cod de înregistrare fiscală: 91751989 

 Cod unic de înregistrare: RO 91751989 

 Adresa poştală: str. Calea Severinului bl. A13, sc.1, ap.6  

 Adresa poştă electronică: ploscarunicolae@yahoo.com 

 

1.2    TIPUL SOLICITANTULUI:   

Tipul solicitantului  Bifaţi  

Societate comercială X 

Asociaţie  

Pol de competitivitate  

Altă formă juridică  

 

Date despre solicitant 2011* 2010* 2009* 

Numărul de angajaţi 4 4 6 
Cifra de afaceri 170.930  655.972  782.632 

Total active   61.406   71.142  138.152 

Profitul din activitatea de exploatare sau 
profitul brut obţinut în ultimii 3 ani 

    8.478   11.399    13.926 

 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL  

   Nume     Ploscaru Nicolae. 

  Funcţie                  administrator 

 Număr de  telefon  0744397728 
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 Număr de fax    0251/597296 

 Adresă poştă electronică ploscarunicolae@yahoo.com 

 

1.4. PERSOANA DE CONTACT  

   Nume     Ploscaru Nicolae. 

  Funcţie                  administrator 

 Număr de  telefon  0744397728 

 Număr de  fax    0251/597296 

 Adresă poştă electronică ploscarunicolae@yahoo.com 

 

1.5  BANCA 

  Banca/ Sucursală:             NEXTE BANK. 

 

1.6  SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE 

 Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea 
Instituţiilor Financiare Internaţionale în ultimii 3 ani?                                                               

Da     □                                   Nu  X 

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate în 
ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul): 

           Titlul proiectului şi nr. de referinţă  ……………………… 

Stadiul implementării proiectului, rezultate obţinute…….. 

Valoarea proiectului…………………(în lei) [fără TVA] 

Sursa de finanţare……………………. 

 

 Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai beneficiat de sprijin financiar din 
fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 3 ani? 

   Da □                                           Nu □ 

Daca da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii: 

 Titlul proiectului şi nr. de referinţă   ……………………… 
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Valoarea proiectului (în lei) ……………………… 

Sursa de finanţare  …………...…………. 

 

1.7 EXPERIENŢA RELEVANTĂ A SOLICITANTULUI PENTRU DOMENIUL PROIECTULUI 

Societatea comerciala TIPLEXIM SRL a luat fiinta conform Legii 31/1990 privind societatile 
comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu numarul de inmatriculare J16/94/1997, cod 
fiscal RO 91751989, avand domeniul de activitate principal „Activitati de inginerie si consultant tehnica 
legate de acestea” - cod CAEN 7112. De asemenea, societatea este autorizata sa desfasoare si activitatea 
de fabricare a materialului rulant. Firma desfasoara activitati de inginerie si consultanta tehnica, 
constructii cai de comunicatii terestre, lucrari de instalatii electrice, lucrari de izolatii si protectie 
anticoroziva,  lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale 
SC Tiplexim SRL doreste sa devina un model de firma inovativa in activitatea de modernizare si 
fabricatie a tramvaielor. SC Tiplexim SRL  este initiatoarea constituirii Polului de competitivitate prin 
transmiterea in data de 20.07.2012 a scrisorii de intentie adresata unui numar de 42 de entitati. Societatea 
a intocmit documentele aferente polului  Inovtrans : strategia de dezvoltare, 10 fise de proiect, actele 
constitutive ale polului de competitivitate. A participat la sedintele de lucru cu partenerii pentru 
intocmirea bugetelor si activitatilor din fisele de proiect depuse in faza de evaluare.  
 

1.8 ROLUL SOLICITANTULUI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

- Liderul de proiect va pune la dispozitia partenerilor, pentru folosinta libera si fara sarcini, a tuturor 
datele obtinute din proiectele componente ale pachetului integral depus de polul de competitivitate 
„Inovtrans”, (softuri, schite, planse, studii, proiecte ale subansamblelor) in care acesta este lider sau 
partener, precum si orice alte date sau informatii pe care Partenerul 2 le considera relevante pentru 
atingerea scopului proiectului, respectiv integrarea unui nou tip de tramvai 

- Liderul de proiect va organiza toate procedurile de achizitie a echipamentelor, materialelor si serviciilor 
necesare realizarii activitatilor propuse in cadrul proiectului, in conformitate cu prevederile legale. 
Comisiile de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurilor mai sus mentionate vor fi formate din 
salariati ai Partenerului 2 RAT Craiova. 

 

INFORMAŢII PRIVIND PARTENERII 

1.9    PARTENER 2 

  Numele organizaţiei: Regia Autonoma de Transport Craiova  

 Cod de înregistrare fiscală:  RO2315129 (dacă este cazul) 

 Cod unic de înregistrare: 2315129 

 Adresa poştală:  Calea Severinului nr.23, Craiova  
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 Adresa poştă electronică: office@rat-craiova.ro 

 

Date despre Partener 10 2011* 2010* 2009* 

Numărul de angajaţi total 797 864 928 

Cifra de afaceri 27.549.304 36.575.234 35.721.463 

Total active 21.494.991 25.770.528 47.782.861 

Profitul din activitatea de exploatare sau 
profitul brut obţinut în ultimii 3 ani 

-5.850.427 2.557.468 -1.080.226 

Venituri realizate din cercetare-dezvoltare de 
către partenerul principal cu activităţi CDI 
(lei) 

- - - 

 

PARTENER 3 

Numele organizaţiei: Municipiul Craiova  

 Cod de înregistrare fiscală: 4417214  

 Adresa poştală:  str. A.I.Cuza nr.7, Craiova  

 Adresa poştă electronică: consiliulocal@primariacraiova.ro 

 

Date despre Partener 3 2011* 2010* 2009* 

Numărul de angajaţi 473 510 521 

Cifra de afaceri 445.333.369 450.374.257 475.536.598 

Total active 9.366.616,07 9.237.328,59 9.176.733,17 

Profitul din activitatea de exploatare sau 
profitul brut obţinut în ultimii 3 ani 

- - - 

Venituri realizate din cercetare-dezvoltare de 
către partenerul principal cu activităţi CDI 

(lei) 

- - - 

 

PARTENER 4 

  Numele organizaţiei: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia  
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 Adresa poştală:  Aleea Teatrului nr. 2A, Craiova  

 Adresa poştă electronică: office@adroltenia.ro (dacă este cazul) 

 

 

 

1.10 REPREZENTANTUL LEGAL partener 2  

   Nume     Radu Cosmin Preda 

  Funcţie                  Director general 

 Număr de  telefon  0251485041 

 Număr de fax    0251.506.077 

 Adresă poştă electronică  office@rat-craiova.ro 

REPREZENTANTUL LEGAL partener 3  

   Nume     Lia Olguta VAsilescu 

  Funcţie                  Primar 

 Număr de  telefon  0251/416235 

 Număr de fax    0251 411561 

 Adresă poştă electronică consiliulocal@primariacraiova.ro 

REPREZENTANTUL LEGAL partener 4  

   Nume     Bogheanu Marilena 

  Funcţie                  Director general 

 Număr de  telefon  0251-412.780 

          Număr de fax                0251-412.780 
 Adresă poştă electronică office@adroltenia.ro 
 

1.11. EXPERIENŢA RELEVANTĂ A PARTENERULUI 1 PENTRU DOMENIUL 
PROIECTULUI  

Partener 2 
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RAT Craiova a contractat anterior depunerii cererii de finantare realizarea proiectului tehnic pentru 

realizarea modernizarii halelor de productie unde va fi realizat tramvaiul modernizat precum si a studiului 

de fezabilitate al proiectului de investitii. 

RAT Craiova a implementat in bune conditii in perioada 2011-2013 proiectul „ Civitas Modern” , proiect 

realizat in parteneriat cu mai multe municipalitati europene avand ca obiectiv general un transport mai 

curat si mai bun in orasele partenere ale proiectului si detine experienta relevanta pentru sustinerea si 

implementarea prezentului proiect precum si un interes deosebit pentru mentinerea dupa perioada de 

implementare, un tramvai modernizat fiind vital in acest moment pentru transportul din municipiul 

Craiova . 

Alte proiecte cu finantare europeana implementate de RAT Craiova: 

- RECODRIVE – reducerea consumurilor energetice  prin maniera de conducere. (finalizat) 

-  MODTRAM – modernizarea unui tramvai prin montarea unui sistem electronic de reducere a 

consumului energetic. (finalizat) 

-  EFES-TREL – studiu privind modernizarea unei statii de redresare pentru tramvai. (finalizat) 

Partener 3 

Proiecte cu finantare europeana implementate pana la 31.12.2012 -  42 

Proiecte cu finantare europeana in implementare – 18 

Proiecte cu finantare europeana in evaluare – 2 

- MODERN  (MObility, Development and Energy use ReductioN) - cresterea calitatii si eficientei 
sistemului de transport public (inclusiv a transportului cu tramvaiul) – proiect finalizat 

Obiectivul proiectului a constat in reducerea poluarii generate de transport, implementarea unor masuri de 
reducere a consumului de energie si respectul pentru mediu. 

Proiectul a presupus achizitionarea de piese - motoare diesel pentru adaptarea biodiesel a autobuzelor 
RAT conform cerintelor si recomandarilor Uniunii Europene, choppere pentru un numar total de noua 
tramvaie cu scopul reducerii consumului de energie electrica cu aproximativ 40%, sisteme GPS si GPRS, 
e-ticketing si panouri electrice pentru fluidizarea traficului, optimizarea traseelor RAT, imbunatatirea 
serviciului de transport public, informarea calatorilor in timp real si scaderea numarului de calatori 
fraudulosi. De asemenea, au fost achizitionate camere de supraveghere video cu conectare la RAT, cu 
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scopul cresterii securitatii cetateanului, bariere de acces tip bolarzi pentru reglementarea accesului in zona 
istorica a orasului. 

 

- Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă 
între cele două platforme industriale ale polului de creştere Craiova – proiect aflat in implementare 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea accesibilitatii locale a fortei de munca angajata 
pe cele doua mari platforme industriale ale polului de crestere Craiova, cu impact direct asupra cresterii 
competitivitatii economice din Zona Metropolitana Craiova ca urmare a  reabilitarii infrastructurii de 
transport public in comun. 

Proiectul presupune modernizarea a 10,878 km de cale simpla de tramvai pe cinci tronsoane aflate pe 
Calea Bucuresti – Calea Severinului, un tronson acces depou si bucla de intoarcere pasaj denivelat 
Electroputere, reabilitarea caii de rulare a tramvaiului in lungime de 1,63 km pe Bld. Decebal si realizarea 
unui sistem de management de trafic pe Calea Bucuresti – Bvd. Nicolae Titulescu – Calea Severinului, 
sistem ce va permite fluidizarea traficului pe cele mai importante artere de circulatie din municipiu. 

- Dezvoltarea transportului ecologic in Municipiul Craiova - reabilitarea retelei electrice a liniei de 
tramvai in municipiul Craiova – proiect aflat in evaluare 

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea mobilitatii populatiei in general si a fortei de 
munca pe pe cele doua mari platforme industriale Est - Vest ale polului de crestere Craiova, cu impact 
direct asupra cresterii competitivitatii economice din Zona Metropolitana Craiova ca urmare a  reabilitarii 
infrastructurii rutiere si de transport public. 

Proiectul presupune reabilitarea a 48.000 mp carosabil, amenajarea a 4.765 mp de piste pentru biciclisti, 
amenajarea a 2.878 locuri de parcare, amenajarea a 1.332 mp statii de autobuz si peroane tramvai, 
reabilitarea a 8 km retea electrica linie de contact tamvai. 
 

Partener 4 

Agentia de Dezvoltare Regionala Sud-Vest ofera servicii tehnice pentru implementarea programelor 

pentru dezvoltare regionala, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si cu Comisia 

Europeana. 

Activitatile pentru implementarea programelor regionale si supervizarea proiectelor aprobate sunt 

urmatoarele: 

 Promovarea schemelor de asistenta financiara disponibile pentru regiuna Sud-Vest Oltenia 

 Furnizarea de informatii aplicantilor de proiecte si beneficiarilor de finantare nerambursabila. 
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 Evaluarea si selectarea proiectelor propuse pentru finantare, contractarea si monitorizarea 

proiectelor propuse pentru finantare din fonduri publice. 

 Furnizarea de asistenta tehnica beneficiarilor de finantare nerambursabila privind procedurile de 

achizitie, inregistrarile contabile, raportarile 

 Monitorizarea contractelor de finantare nerambursabila. 

 Evaluarea programului si furnizarea de feedback privind implementarea, pentru imbunatatirea 

activitatilor de programare viitoare 

1.12. ROLUL PARTENERULUI 2 ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

 Rolul Regiei Autonome de Transport Craiova in cadrul parteneriatului este: 

 - va pune la dispozitie halele aflate in incinta Sectiei 2 Tramvai pe toata durata de derulare a 

proiectului in vederea implementarii activitatilor prevazute in proiect 

 - va pune la dispozitie birourile si personalul necesar pentru buna desfasurare a activitatilor 

proiectului 

 - va face demersurile necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire prin angajarea unei firme 

specializate 

 - va desemna personalul propriu in comisiile de evaluare din cadrul procedurilor de achizitie publica 

necesare pentru realizarea activitatilor propuse in cadrul proiectului 

ROLUL PARTENERULUI 3 ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

Rolul Primariei Craiova ca partener in cadrul proiectului este de sprijin, in calitate de factor direct 

interesat in  modernizarea tranvaielor orasului . Modernizarea tramvaielor care se afla in circulatie in 

municipiul Craiova este imperios necesara prin prisma urmatoarelor: 

- in urma modernizarii liniilor, modernizare care se va realiza in 2 ani incepand cu luna martie 2013 nu 

vor mai putea fi utilizate tramvaiele aflate in acest moment in circulatie in Craiova prin faptul ca nu vor 

mai fi compatibile cu noua linie in ceea ce priveste uzura acesteia; 

- eficientizarea activitatii Regiei Autonome de Transport Craiova cere reducerea costurilor, iar pentru 

transportul cu tramvaiul aceasta implica reducerea consumului de energie; 
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- actualele tramvaie nu mai corespund standardelor de confort si siguranta solicitate de standardele 

europene in domeniu 

- asigura cofinantarea de 30% din totalul costurilor eligibile in cadrul proiectului, respectiv suma de 

3.534.380,60 lei. 

 

ROLUL PARTENERULUI 4 ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia este un organism nonprofit, neguvernamental, 

apolitic, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care actioneaza in domeniul specific dezvoltarii 

regionale. ADR Sud-Vest Oltenia a luat fiinta la data de 28 februarie 1999, in baza Legii nr. 151/1998 

(modificata prin Legea 315/2004), privind dezvoltarea regionala in Romania si in conformitate cu 

Hotararea Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia. 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, prin competentele sale de planificare strategica 

este forta motrice a dezvoltarii durabile a regiunii.Agentia sustine dezvoltarea si interesele de dezvoltare 

ale comunitatilor locale, fiind puntea de legatura între acestea, autoritatile nationale si institutiile europene 

relevante. 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

TITLUL  PROIECTULUI 

MODERNIZAREA SI DOTAREA HALEI INDUSTRIALE PENTRU REALIZAREA CAROSERIEI 
METALICE SI ASAMBLAREA FINALA A TRAMVAIULUI MODERNIZAT 

2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE 
INTERVENŢIE 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE 

AXA PRIORITARĂ „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” 

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” 
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OPERAŢIUNEA 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi 
internaţional” 

Tipul proiectului 

Investiţii în 
infrastructura 
de afaceri a 
polului de 

competitivitate 

X 

Cercetare 
-

Dezvolta
re - 

Inovare 

 

Proiect 
“soft” 

 

Schema de ajutor de stat 
aplicabilă şi Tipul de ajutor 
de stat 

Schema umbrelă de ajutor de stat privind aprobarea Schemei de ajutor 
de stat "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes 
naţional şi internaţional - Poli de competitivitate" aferente operaţiunii 
1.3.1. "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes 
naţional şi internaţional" Domeniul major de intervenţie 1.3. 
"Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului", axa prioritară 1 "Un 
sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului 
operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"  aprobată 
prin OM nr. 2669/2011.  

a) Ajutoare regionale pentru investiţii şi pentru ocuparea forţei de 
muncă 

b)  Ajutoare pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor 

c)  Ajutoare pentru participarea IMM la târguri 

d)  Ajutoare pentru activităţi de cercetare şi dezvoltare 

e)  Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice 

f)  Ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor de 
proprietate industrială ale IMM-urilor 

g)  Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare 

h)  Ajutoare pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării 
şi serviciile de sprijinire a inovării 

i)  Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare 

 

SAU 

Schema de ajutor de minimis 

 

 

2.2 LOCAŢIA PROIECTULUI  
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Ţara România Regiunea Sud Vest 

Judeţul Dolj Localitatea Craiova 

Adresa Bulevardul  Dacia, nr. 3 

 

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI  

2.3.1 Obiectivul proiectului  

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a Polului si a membrilor 

acestora prin modernizarea si dotarea cu echipamente de ultima generatie a halelor de productie preluate 

de  S.C Tiplexim SRL de la Regia Autonoma de Transport Craiova, partener in cadrul asocierii. 

Atingerea acestui obiectiv va conduce la cresterea volumului activitatii de productie si a competitivitatii la 

nivelul intreprinderii si la crearea de locuri de munca noi. 

Obiectivul general al proiectului este in deplina concordanta cu obiectivele axei prioritare 1: „Un sistem 

de producţie inovativ şi ecoeficient” si al operatiunii „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de 

interes national si international- poli de competitivitate” astfel: 

Obiectivul principal al operatiunii, incurajarea dezvoltarii unor structuri de afaceri in jurul unor activitati 

productive cu scopul de a produce bunuri cu valoare adaugata cat mai mare, competitive atat pe piata 

nationala, cat si cea internationala  este redat in cadrul proiectului prin modernizarea halelor de productie 

si dotarea cu echipamente de ultima generatie in scopul realizarii unor produse rezultate in urma 

implementarii proiectelor din pachetul integrat al Polului de competitivitate.  

 Obiectivele specifice: 

- modernizarea a doua hale de productie pana la sfarsitul perioadei de implementare  

- crearea a 7 locuri de munca pana la sfarsitul perioadei de implementare; 

- achizitia unui numar total de 36 echipamente pana la sfarsitul perioadei de implementare 

- achizitia unui soft specializat pentru diagnoza defectiuni 

Aceste obiective vor fi realizate prin actiuni si masuri care vor beneficia de finantare in cadrul 

Operatiunii 1.3.1 – „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi 

internaţional” din cadrul POS CCE 2007 – 2013 si care: 
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- vor fi efectuate cu respect pentru protectia mediului, prin eliminarea oricaror surse de poluare din 

desfasurarea lor si a activitatilor ulterioare implementarii proiectului, precum si prin adoptarea unor 

solutii “verzi” de constructie si de producere a energiei necesare(panouri solare pentru producerea apei 

calde si montarea in hale de stalpi prevazuti cu cellule fotovoltaice). Impactul proiectului asupra mediului 

va fi minim si va fi unul pozitiv. 

- vor fi puse in aplicare cu respectarea tuturor regulilor privitoare la egalitatea de sanse, astfel urmand a fi 

angajate atat persoane de sex feminin cat si persoane de sex masculin pe posturile nou create, indiferent 

de religie, etnie sau alte elemente distincte intre indivizi.  

- vor fi prevazute elemente constructive speciale destinate facilitarii desfasurarii acestor activitati de catre 

persoane cu dizabilitati. 

   Prin obiectivele sale, realizate prin activitati si masuri in concordanta cu toate reglementarile si 

legislatia in domeniu si prin atasarea la obiectivele generale ale operatiunii 1.3.1. din cadrul axei prioritare 

1 a POS-CCE, proiectul propus contribuie pe deplin la ”consolidarea si aplicarea in Romania a politicilor 

de coeziune sociala si economica si a celor de dezvoltare regionala cu adaptarea corespunzatoare a 

acestora la politicile europene si la strategia Lisabona, orientata cu precadere spre cresterea economica si 

crearea de locuri de munca”. 

De asemenea, implementarea si sustenabilitatea proiectului, raspund la cele doua cerinte majore ale PND 

2007-2013 si, respectiv, POS-CCE: 

- ”Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere” prin crearea unei 

infrastructure de productie care va realiza produse rezultate in urma proiectelor de cercetare realizate de 

partenerii din cadrul Polului. 

- ”Cresterea competitivitatii economice pe termen lung”. Infrastructura care se doreste a fi realizata 

reaspunde intocmai cerintelor firmei in materie de productie. 

 Aceasta va face ca, pe termen lung, o data cu incetarea ajutorului financiar nerambursabil, investitia sa se 

dovedeasca a fi foarte rentabila, asigurand o rata de profitabilitate ridicata pentru firma.  

 Proiectul propus respecta si obiectivul principal al POS CCE – reducerea decalajelor fata de 

productivitatea medie la nivelul UE  deoarece  prin infrastructura create va concura cu firme similare din 

UE, fara a mai exista un handicap de dotare intre acestea. 
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 Practic, prin indeplinirea obiectivului general al proiectului, societatea va deveni mai competitiva pe 

piata din Romania, inovand modalitatea de lucru concomitent cu derularea activitatii in concordanta cu 

principiile dezvoltarii durabile (ca urmare a achizitionarii unor echipamente „state-of-the-art” care 

implica un consum rational de resurse materiale, resurse energetice, etc.), contribuind astfel la 

indeplinirea obiectivului general al Programului Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii 

Economice”. 

Impact asteptat : 

La nivel tehnologic  

Spre deosebire de tramvaiele clasice, tramvaiele modernizate vor avea următoarele avantaje: 

 Reproiectarea  podelei ce va fi partial coborata va facilita  accesul presoanelor cu handicap 
locomotor, chiar si in statiile fara peron; 

 se reduce consumul de energie electric cu cca (5%); 
 randamentul motorului electric creşte cu (5%); 
 suportă şocuri mecanice sporite; 
 întreţinere mai simplă, durata între două revizii planifícate poate fi mărită de 2 – 3 ori; 
 cresterea duratei de exploatare a mijloacelor de transport in comun care poate fi prelungita prin 

modernizare cu inca 15 ani 
 

La nivelul sectorului codului CAEN 3020 “Fabricarea materialului rulant“. 
- Tramvaiele electice  cu boghiuri motor/purtator modulare adaptate pentru podeaua coborata  

reprezintă pentru etapa actuală o noutate tehnică în ţară.  
- Transformarea tramvaielor electice clasice în tramvaie electice cu boghiuri motor/purtator 

modulare devine o necesitate în scopul aducerii parcului existent de tramvaie la parametri 
tehnico-economici care să corespundă cerinţelor actuale de exploatare – mărirea disponibilităţii, 
reducerea costurilor de mentenanţă, reducerea consumului de energie electrică. 

- Proiectul va promova concepte noi privind asigurarea si certificarea calitatii produselor 
aliniate la cerintele normelor si standardelor internationale; 

- Va asigura  condiţii tehnice net superioare pentru respectarea  normelor privind siguranţa, 
vigilenţa pe calea de rulare. 
 

La nivelul beneficiarilor directi si indirecti (populatia, regiile autonome de transpot local) 
- rezolvarii problemelor de accesibilitate in mijloacele de transport pentru persoanele cu 

dizabilitati, 
- cresterea gradului de confort si siguranta pentru pasagerii transportati, 
- reducerea timpilor de asteptare pe peroanele de tramvai, 
- adaptarii la cerintele de mediu privind poluarea sonica si atmosferica. 
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Proiectul are efect de stimulare a activitatilor intre partenerii din cadrul polului si a parteneriatului creat 
conducand la: 

- Dezvoltarea preocupărilor SC TIPLEXIM SRL si a partenerilor privind programul de 
modernizare al tramvaielor electrice; 

- Sprijinirea intrării pe piaţă a produselor cu caracter inovativ; 
- Abordarea domeniului de modernizare a tramvaielor electrice în concordanţă cu normele 

internaţionale şi cu cerintele pietei prin inovarea de produse; 
- Formarea resursei umane inalt calificata care sa realizeze proiectarea si realizarea de noi solutii 

tehnice si pentru alte repere speciale (axe, roti, amortizoare, frane etc.) din componenta 
tramvaielor electice. 

 

Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor competiţiei se referă la: 

a. Relevanţa proiectului faţă  de obiectivele Axei prioritare 1  

Proiectul răspunde obiectivelor Axei prioritare 1 ‘Un sistem de productie inovativ si ecoeficient” .  
Proiectul îşi propune să sprijine stimularea şi promovarea cooperarii în cadrul membrilor polului 
Inovtrans  prin largirea  preocupărilor de cercetare-dezvoltare pentru elaborarea de componente 
funcţionale noi ce fac parte din programul de modernizări al tramvaielor existente in Romania. Politicile 
durabile de gestiune a traficului urban, la nivel european , se focalizeaza pe tramvai (tren usor) ca o 
componenta principala in rezolvarea unor probleme de mobilitate  (unul dintre cele mai nonpoluante 
mijloace de transport public), ce acapareaza un volum mare de persoane si se deplaseaza cu viteze relativ 
mari. Implementarea noii solutii pentru boghiul motor si purtator de tip modular  pentru tramvaiele 
electrice, determina  reducerea emisiilor de noxe generate de traficul intens prin micsorarea semnificativa 
a timpului de stationare si de calatorie, lucru ce va asigura imbunatatirea calitatii aerului. 

b. Relevanţa proiectului faţă  de obiectivele Domeniului major de interventie D1.3”Dezvoltarea 
durabila a antreprenoriatului”  

Problema cheie a dezvoltarii durabile o constituie reconcilierea dintre doua aspiratii umane, care prin 
continutul lor sustin necesitatea dezvoltarii economice si sociale, dar si a conservarii starii mediului 
inconjurator, ca singura cale pentru cresterea calitatii vietii. 

Proiectul de fata raspunde  la una din masurile stabilite prin Programul integrat de gestionare a calitatii 
aerului, elaborat de Agentia pentru Protectia Mediului Dolj, pentru implementarea Strategiei nationale 
privind protectia atmosferei, adoptata prin HG 586/2004, în conformitate cu Directiva Consiliului nr. 
96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurator, având în vedere faptul că, 
respectând criteriile de clasificare impuse de Uniunea Europeană, pe teritoriul României, municipiul 
Craiova este inclus în cadrul Sistemului naţional de evaluare şi gestionare integrată a calităţii aerului.  
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Astfel, prin abordarea de solutii novative in modernizarea mijloacelor de transport in comun(tramvaie 
electrice), produse de antreprenorii angrenati in cadrul polului Inovtrans vor determina  reducerea 
emisiilor de noxe datorită utilizării transportului ecologic  cu tramvaiul care nu elimină noxe în timpul 
circulaţiei faţă de autobuze, microbuze sau autoturisme.  

Proiectul propune mentinerea locurilor de munca in perioada de durabilitate a investitiilor raportate la 
nivelul bilanturilor 2011 al fiecarui membru al polului, precum si crearea a 7 locuri noi de munca in 
perioada de durabilitate a investititei.  
 
c. Relevanţa proiectului faţă  de obiectivele Operatiunii “Dezvoltarea structurilor de sprijin al 
afacerilor de interes national si international” 

Proiectul vizat dezvolta si consolideaza procesul de interactiune in cadrul parteneriatului format in scopul 
cresterii productivitatii,  potentialilor clienti si furnizori din domeniul abordat al modernizarilor de 
mijloace de transport in comun(tramvaiele electrice). Intreprinderile beneficieaza de o abordare integrata 
beneficiind de avantajele managementului corporativ . 

Prin realizarea proiectelor Polului Inovtrans  se vor asigura servicii comune, competitive, inovative, cu 
beneficii atat pentru membrii Polului cat si pentru societate in general, va fi realizat transferul de 
cunostinte tehnice de la institutii de cercetare si universitati catre mediul productiv. 

d) Relevanţa proiectului faţă  de obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice. 

Proiectul raspunde obiectivului  general al POS CCE de  crestere a productivitatii intreprinderilor 
romanesti de cca 5.5% annual şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul UE.  
Prin proiectul propus se prevede cresterea productivitatii intreprinderilor(SC Tiplexim SRL ) prin 
introducerea in fabricatie a unui nou produs : tramvaiul modernizat , cu podea coborata. Dupa perioada de 
durabilitate a  investitiei se intentioneaza si cresterea exportului de tramvaie cu cca 20% fata de anul 
2011(an de  referinta).  
 

2.3.2 Context  

Proiectul de infrastructura “ Modernizarea si dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei 

metalice si asamblarea finala a tramvaiului modernizat “ va realiza infrastructura de productie in 

actualele hale ale Depoului de tramvaie din cadrul Regiei Autonome de Transport Craiova, hale care se 

afla in stare improprie pentru realizarea unor activitati de productie si care necesita modernizare . Se 

propune achizitia de echipamente de ultima generatie in domeniu, care vor permite introducerea in 

fabricatie a tramvaiului modernizat.  
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Dupa implementarea proiectului va fi posibila  fabricarea de tramvaie modernizate prin utilizarea 

rezultatelor de cercetare din toate proiectele de cercetare si in particular din proiectul “Realizarea 

prototipului de tramvai modernizat“ precum si a boghiurilor ce se vor fabrica in urma realizarii 

proiectului de investitii “Dotarea halei industriale pentru fabricarea boghiului motor si boghiului 

purtator”. Practic toate proiectele din cadrul Polului contribuie direct sau indirect la realizarea obiectivelor 

proiectului de infrastructura “Modernizarea si dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei 

metalice si asamblarea finala a tramvaiului modernizat“, produsele ce se vor realiza prin 

implementarea acestuia fiind incununarea rezultatelor tuturor celorlalte proiecte. 

Acest proiect este o componentă a unei operaţiuni complexe identificate in cadrul strategiei de 
dezvoltare a polului Inovtrans, de adaptare/modernizarea tramvaiului existent in unul cu platforma partial 
coborata, ce va fi dotat cu echipamente si sisteme de actionare, conducere, monitorizare, in vederea 
imbunatatirii parametrilor calitativi si ecologici (siguranta circulatiei, consumuri energetice, 
poluare).Proiectul de fata este independent din punct de vedere financiar fata de cele 9 proiecte depuse in 
cadrul polului, insa din punct de vedere tehnic se afla in corelatie directa cu rezultatele din proiectele de 
CDI ‚ infrastructura si soft . 

Rezultatele proeictului sunt in deplina concordanta  cu obiectivele  strategice identificate la nivelul 
strategiei de dezvoltare a polului Inovtrans  privind cresterea interactiunilor cu mediul economic, mediul  
academic si stiintific, autoritatile publice si alte entitati implicate in CDI, transfer tehnologic, productie, 
desfacere si promovare si cresterea competitivitatii economice a membrilor polului prin  utilizarea la 
capacitate maxima a obiectivelor de investitii ce vor fi realizate prin proiectele polului, precum si 
valorificarea rezultatelor proiectelor de CDI prin transferul rezultatelor catre propriile sectii de productie.  

Contextul pe plan naţional. În prezent, în România, declinul în domeniul modernizării (TE) a fost 
determinat de politicile naţionale privind transportul public urban şi de incapacitatea unor agenţi economi 
de a se adapta condiţiilor dintr-o piaţă  aflată mulţi ani în degringoladă. Astfel, Regiile Autonome de 
Transport din tara au fost nevoite sa achizitioneze un numar de peste 1000 tramvaie second-hand de 
diferite tipuri (ST7, ST10, T4D, GT4, GT4 modernizate etc.) din Europa.  În paralel cu aceste achizitii, in 
anul 2000 are loc modernizarea primului vagon de tramvai cu podea partial coborata V3A - 93M, cu 
boghiuri motor, iar in anul 2011 se încheie un parteneriat între RATB Bucuresti, Astra Vagoane Arad şi 
Siemens, în vederea fabricării de tramvaie Imperio cu podea joasă, complet coborâtă, dar foarte scump 
(aproximativ 1.700.000 Euro). 

Tramvaiele electrice de fabricaţie “Electrometal” Timisoara, reprezintă majoritatea absolută a tramvaielor 
in transportul public urban din tara noastra. Exceptând un număr mic de tramvaie electice tip V3A cu 
podea joasa,  care au fost modernizate la SC Faur SA Bucuresti, starea tehnică a acestora este, în general, 
precară. Aceasta se datoreşte: 
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 declinul transportului public urban cu tramvaie electice; 
 investiţiilor mici în reabilitarea tehnică a (TE) existente; 
 declinul SC Electrometal SA Timisoara, fabricantul de tramvaie electice; 
 Tramvaiele electrice tip GT4 sunt proiectate şi realizate conform tehnicilor, componentelor 

electrice şi mecanice şi tehnologiilor anilor 1985 – 1990. 
Contextul internaţional. Transportul public urban cu tramvaie electice  în lume este cel care asigură cel 
mai mare numar de calatori transportati, strategia adoptată fiind aceea a dezvoltării infrastructutii interne. 
În acelaşi timp, dezvoltarea mijloacelor tehnice (tramvaie electice) constituie o prioritate determinată de 
avantajele economice nete ale acestui tip de transport. 

Modernizarea tramvaielor electrice se execută urmând strategia înlocuirii echipamentelor uzate fizic şi 
moral cu echipamente moderne care asigură performanţele cerute de utilizatori şi reglementările 
internaţionale  privind transportul public urban. 

În principal, programul de modernizare al tramvaielor electrice  (TE) aparţinând regiilor autonome de 
transport local este determinat de termenele impuse de fabricanţi pentru revizii şi reparaţii (RC, RK) şi de 
necesitatea adaptării caracteristicilor tehnice la noile reglementări şi normative ale autorităţilor europene 
de reglementare în domeniu. 

Tramvaiele electrice noi se caracterizează prin performanţe tehnice superioare generate de utilizarea în 
proiectare a unor concepte tehnice şi tehnologice potrivit celor mai performante realizări tehnice din 
lume. În principal, tracţiunea se realizează cu boghiuri motor / purtator cu roti independente iar sistemul 
de comandă şi control este pilotat de un sistem centralizat de calcul de proces de înaltă fiabilitate care 
gestionează parametrii de funcţionare ai motoarelor de tracţiune, ai sevicilor auxiliare, ai parametrilor de 
conducere. Acest mod de construcţie este adoptat de cele mai multe din firmele constructoare de tramvaie 
electrice din Europa. 

Având în vedere oferta scăzută de modernizări tramvaie electice pe plan extern, precum şi preţul deosebit 
de ridicat al modernizarilor comercializate, se estimează că produsul  realizat prin prezentul proiect va fi 
comercializat cu succes şi la export. Modernizarea tramvaielor electrice  se va  executa cu costuri 
competitive, acestea vor avea  o siguranţă în exploatare mărită în condiţiile îmbunătăţirii caracteristicilor 
tehnice de exploatare. Soluţiile propuse pentru modernizarea de tramvai prin proiectele aprtinand polului 
Inovtrans vor avea un nivel tehnic şi tehnolgic actual: tehnică digitală în loc de tehnica cablată, 
componente - SMD, tehnologii IGBT ce va asigura manevrabilitate, siguranţă, consum de energie redus, 
creşterea puterii de tracţiune. Tracţiunea se va realiza cu motoare de curent alternativ, iar sistemul de 
comandă şi control va fi pilotat de un sistem centralizat de calcul de proces de înaltă fiabilitate care 
gestionează parametrii de funcţionare ai motoarelor de tracţiune, ai sevicilor auxiliare, ai parametrilor de 
conducere. Acest mod de construcţie este adoptat de cele mai multe din firmele constructoare de tramvaie 
electrice din Europa. SC Tiplexim SRL in calitate de leader partener doreste sa devina un model de firma 
inovativa in activitatea de modernizare si fabricatie a tramvaielor electrice.  

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului   

Aderarea la Uniunea Europeana, accesul Romaniei la Piata Unica Europeana si accesul la coridoarele de 
transport Vest – Europene precum si la sudul si estul Europei genereaza valori ridicate de trafic care nu 
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pot fi suportate de infrastructurile de transport sub–dezvoltate in termeni calitativi si de capacitate de 
transport si presupun totodata o crestere semnificativa a fluxurilor comerciale. Proiectul isi propune ca 
prin componentele sale sa contribuie la dezvoltarea unui transport ecologic in regiunea SV Oltenia 
respectiv Craiova, replicat apoi in tara si in strainatate  si care, impreuna cu alte proiecte depuse, sa aduca 
contributii importante in ceea ce priveste modernizarea mijloacelor de transport in comun (tramvaiele 
electrice)  prin cresterea calitatii transportului, si prin contributia activa la protejarea si dezvoltarea unui 
mediu urban de calitate. Modernizarea materialului rulant pentru a-l adapta la cerinţele potenţialilor 
clienţi prin creşterea accesibilităţii şi promovarea transportului pe şină (metrou, metrou uşor, tramvai) 
sunt măsuri menite să aducă pasagerii către transportul public. Prin punerea în aplicare a măsurilor 
descrise, transportul public devine mai practic, mai confortabil, mai accesibil şi mai uşor de înţeles pentru 
toţi. Numărul călătorilor care folosesc transportul public va creşte în mod firesc, persoanele dezavantajate 
se pot simţi mai puţin excluse din societate, iar gradul de dependenţă al cetăţenilor de automobilele 
personale ar trebui să scadă, ceea ce va avea consecinţe benefice pentru mediul înconjurător. 

Proiectul “Modernizarea si dotarea halei industriale pentru realizarea caroseriei metalice si 
asamblarea finala a tramvaiului modernizat“ se afla intr-o perfecta sinergie cu proiectele depuse in 
ceea ce priveste atingerea obiectivului general al Strategiei de Dezvoltare a Polului de Competitivitate 
“INOVTRANS” – Cresterea gradului de competitivitate al Polului si al membrilor acestora prin realizarea 
de noi produse si servicii de inalta calitate, inovative si adaptate cerintelor pietii. Activitatile desfasurate 
in cadrul acestui proiect converg catre conceperea, realizarea si promovarea ca solutie tehnica inovativa  
pe piata nationala a si internationala a unor produse cu valoare adaugata mare in industria de material 
rulant,  respectiv : tramvaiul cu podeaua coborata, produs propus in cadrul modernizarii pentru tramvaiele 
electrice existente in Romania si ulterior existins in in statele UE.  Fabricarea unui produs de complexitate 
si tehnicitate ridicata care sa corespunda si unor restrictii impuse de Uniunea Internationala a 
Transportatorilor Feroviari (UIC) similare cu cele impuse mijloacelor navale sau aeronautice fara a 
dispune de o licenta necesita elaborarea unor activitati de cercetare industriala, dezvoltare tehnologica si 
experimentala de mare amploare. 

Solutiile tehnice inovative cu valoare adaugata mare rezultate din proiect pot fi produse si comercializate 
si in alte tari pe baza acordurilor de parteneriate externe ce se vor dezvolta  in  cadrul polului vizand 
Industria mijloacelor de transport in comun. Tramvaiul cu podeaua coborata va reduce cu pana la 80% 
gradul de poluare fonica ce afecteaza marile orase. Produsul va fi unul silentios. Tramvaiele electice cu 
boghiuri motor/purtator modulare adaptate pentru tramvaiele cu podeaua coborata reprezintă pentru etapa 
actuală o noutate tehnică în ţară. Transformarea tramvaielor electice clasice în tramvaie electice cu 
boghiuri motor/purtator modulare devine o necesitate în scopul aducerii parcului existent de tramvaie la 
parametri tehnico-economici care să corespundă cerinţelor actuale de exploatare – mărirea disponibilităţii, 
reducerea costurilor de mentenanţă, reducerea consumului de energie electrică. 

Pentru realizare cu minim de cheltuieli a înlocuirii tractiunii cu boghiuri clasice cu tracţiune cu boghiuri 
motor/purtator modulare, s-a propus soluţia modificării boghiurilor clasice care echipează în prezent (TE) 
tip GT4. Este o soluţe optimizată pentru costuri reduse de proiectare şi execuţie - construcţia mecanică 
(caroserie, sasiu etc.) se păstrează în totalitate.  
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Produsul propus pentru modernizare – tramvai electric (TE) cu podeaua coborata in cadrul pachetelor de 
proiecte ale polului Inovtrans  va fi unic prin faptul că va fi singurul tramvai electric de producţie 
românească modernizat având boghiuri motor/purtator modulare adaptate, sistem de comandă şi control 
digital centralizat, tractiune cu motor electric asincron.  

Valoarea ştiinţifică/tehnologică adaugata. Folosind know-how-ul deţinut şi capabilitatea tehnologică şi 
financiară, se va trece la realizarea unui produs nou, inovativ, tramvaiul electric modernizat, produs 
performant, inovator, integrand toate tipurile de modernizări abordate. Prin modernizarea propusă prin 
proiect se cresc performantele si  fiabilitatea tramvaiului electric. De noile produse vor beneficia: Regia 
Autonoma de transport local RAT Craiova ce detine un parc de 34 tramvaie distribuite pe 3 trasee, si alte 
12 RAT-uri ale marilor orase din Romania in care se utilizeaza tramvaiul electric (cca 1431 tramvaie la 
nivelul anului 2010), precum si populatia ce circula cu mijloacele de transport in comun nepoluante ex: 
20.408.000 călători ce  utilizeaza tramvaiul in  Craiova la nivel 2010, 1.686.702.500 calatori la nivel de 
tara) sursa:insse/statistici regionale. Implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finantare, alaturi 
de finalizarea tuturor investitiilor cuprinse in lista de proiecte din cadrul Polului Inovtrans vor contribui la 
atingerea unuia dintre obiectivele specifice ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului 
Naţional de Dezvoltare  respectiv, creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o 
abordare policentrică, pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor. În acelaşi timp, 
proiectul este în concordanţă cu Strategia de Dezvoltare Regională 2007-2013 a Regiunii Sud-Vest 
Oltenia, contribuind la realizarea obiectivului specific Creşterea atractivităţii regionale şi dezvoltarea 
durabilă a regiunii prin îmbunătăţirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane şi a potenţialului 
turistic, răspunzând priorităţii Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii regionale, măsura 
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport. 

Regia Autonomă de Transport Craiova utilizează pentru transport călători, printre alte mijloace (atobuze, 
microbuze si tramvaie) si 7 tramvaie 
Tatra KT4. Acest tramvai este articulat, 
unidirectional, cu 4 osii motoare, format 
din două celule interconectate, are 
patru usi pliante actionate electric, două 
în fiecare celulă, prin care se realizeaza 
circulatia călătorilor (urcare-coborâre).  

Tramvaiul are 2 boghie cu formula 
osiilor B0-B0, fiecare osie fiind 
antrenată de un motor complet 
suspendat, tip TE-022 de 45,5 kW.  
Ampatamentul boghiului de 1900mm, 
coroborat cu articulatia dintre cele două 
cellule îi permite vehicolului să 
abordeze curbe cu raza de minim 18 
metri. Vitexa maximă a tramvaiului este 
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de 65 km/h pentru un raport de transmitere al miscării de 1:7,43 si 55 km/h pentru 1:8,77. 

Cupeul (compartiment pentru călători) asigura transportul a 33 pasageri pe scaune si a 150 pasageri în 
picioare si a fost realizat astfel încât să asigure securitatea si confortul pasagerilor. Podeaua a fost 
realizată din lemn multistrat (TEGO) acoperit cu cauciuc striat lipit de acesta.  

In total, uzina CKD Tatra a construit în perioada 1977-1997 un număr de 1747 tramvaie. Proiectul a fost 
elaborat pentru Germania Democrată, dar tramvaie au fost exportate si în Cehoslovacia, Polonia, Ucraina 
si Iugoslavia. 

Formula osiilor : Bo-Bo 

Lungime peste cuple: 19015 mm 

Lungime caroserie: 18110 mm 

Înăltime: 3100 mm 

Lătime: 2.200 mm 

Distanta intre boghie 8900 mm 

Ampatament boghiu : 1900 mm 

Masă proprie: 20.3 t 

Viteza maximă: 65 km / h 

Numărul de motoare de tractiune de current 
continuu: 

4 bucati tip TE-022, 45,5 kW 

Alimentare cu energie: Catenară, 600Vcc 

Racirea motoarelor Ventilatie fortata 

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Tatra_KT4)  

 

Necesitatea modernizării este determinată de: 

- Păstrarea unui parc exploatabil  
- Costul unui tramvai nou este cu mult mai mare decât costul   modernizării (cuprinzând şi alte 

echipamente în afară de transformarea tracţiunii în tracţiune de c.a. şi introducerea unui nou 
SCCM), respectiv, 20 – 40% din valoarea unui tramvai nou 

Avand in vedere starea tehnica si posibilitatile de multiplicare a modernizarii, în totalitate sau partial, s-a 
hotarat ca acest tramvai sa fie modernizat. Obiectivele urmarite în procesul de modernizare sunt: 

1. Coborarea podelei, reconsiderarea accesului în compartimentele de călători, crearea unor 
conditii superioare de călătorie 
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Acest obiectiv a fost adoptat ca urmare a necesitătii realizării unei accesibilităti la transportul în comun a 
persoanelor cu disabilităti sau nevoi speciale în concordantă cu prevederile Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities încheiată la 30 martie 2007 la New Tork sub egida Organizatiei Natiunilor 
Unite si adoptată de Uniunea Europeană prin DIRECTIVA 2013/9/UE A Comisiei Europene din 11 martie 
2013 de modificare a anexei III la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European si a Consiliului 
privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate. In Romania, aceste prevederi sunt 
implementate prin Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, OUG 84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind 
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, HG nr. 1175 din 29.09.2005 Hotărâre 
privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor 
cu handicap în perioada 2006-2013. 
Prin aceste documente se prevede dreptul persoanelor cu disabilităti sau nevoi speciale de a avea accesul 
si la servicii publice, acces care, în cazul transportului în comun cu tramvaiul sau alte mijloace se poate 
realiza numai prin tehnologii speciale de asistare. Proiectul propus adoptă tehnica coborarii podelei pană 
la un nivel pentru care urcarea în tramvai se face cu usurinţă si utilizarea unei trape pentru cărucioare de 
handicapaţi sau persoane cu handicap locomotor grav. 

  
Rampa de acces la un tramvai 

cu podea coborata Tramvai cu podea total coborata 

 
In acest sens, proiectul ia în considerare accesibilitatea la serviciul de transport în comun cu tramvaiul 
(accesibilitatea se defineste ca gradul în care un produs, serviciu sau mediu este utilizabil de cat mai multe 
persoane).  
Accesibilitatea este puternic determinată de metodele abordate prin tema de proiectare prin care se vor 
atinge cu eficienţă si eficacitate obiectivele specifice menţionate. 
(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx). 
Aceste obiective vor fi atinse prin tehnologii specifice de asistare, respectiv coborarea podelei 
tramvaiului, utilizarea unei platforme pentru accesul carucioarelor de handicapaţi. 
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Soluţiile tehnic adoptate în prezent în lume sunt (http://en.wikipedia.org/wiki/Low-floor_tram#cite_note-
1): 

a. Tramvai cu podea joasă caracterizat prin faptul ca între peroane si compartimentele pasagerilor 
nu există scări (fabricanţi Altstom, Bombardier, Siemens, Stadler, etc) 

b. Tramvai cu podea joasa si înaltă caracterizat prin faptul ca cel puţin una din usile de acces nu are 
scări intre peron si podea 

c. Tramvai cu podea ultra joasa cu garda la sol de 7 in (18 cm) fără scări în interior pentru trecerea 
de la o podea la alta. Acest tip de tramvai este utilizat în Viena (din 2006, 302 buc) si Oradea (din 
2008, 20 buc) 
 

Tramvaie cu podea joasa totala – specificatii tehnice 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_Low_Floor) 

Oras An 
Nr. 

vehicule 
Lung. Lat. 

Greut.  

(gol) 

Putere  

max 

Vienna, Austria  1995 (prototype), 
1997 50 24.20  2.40  30 t 6 x 60 kW 

Vienna, Austria 2007– 80 24.20  2.40  30 t 6 x 36 kW 

Vienna, Austria 1995 (prototype), 
1998 100 35.30  2.40  43 t 8 x 60 kW 

Vienna, Austria 2009– 70 35.30  2.40  43 t 8 x 36 kW 

Oradea, Romania 2008–2009 10 24.20  2.40  30 t 6 x 36 kW 

 

Conditiile superioare de călătorie sunt cerute de standardele internationale în domeniu privind confortul si 
siguranta călătorilor, standarde care nu au fost luate in considerare la fabricatia tramvaielor (1977 – 
1980): 

EN 12299 - Applications ferroviaires – Confort de marche des voyageurs – Mesurage et 

Evaluation 

EN 13129 - Railway applications. Air conditioning for main line rolling stock. 

EN 14750:2006, Railway applications - Air conditioning for urban and suburban rolling stock 

EN 14752:2005, Railway applications - Bodyside entrance systems 

EN 14813 - Railway Applications – Air conditioning for driving cabs – Part 1: Comfort 
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parameters. 

EN 15152 - Railway applications – Front windscreens for train cabin.   

UIC 555 - Eclairage electrique du materiel a voyageurs 

UIC 564 – 1 Glaces de sécurité 

UIC 660 - Applicable pour le vitrage de sécurité  

 

Tramvaie cu podea partial coborate – exemple 

(http://en.wikipedia.org/wiki/SL95, http://en.wikipedia.org/wiki/ansaldo) 

  

Fabricant Škoda Works Fabricant Ansaldo 

Anii fabr. 1998–2005 Anii fabr.  1999–2004 

Articulatii  2 Capacitate 212 

Podea joasa 50% Podea joasa 50% 

Lungime  20,090 mm (791 in) Lungime 33.12 m (108 ft 8 in) 

Latime  2,460 mm (97 in) Latime 2.60 m (8 ft 6 in) 

Inaltime  3,440 mm (135 in) Inaltime 3.62 m (11 ft 11 in) 

Garda la sol 390 mm Garda la sol 350 mm (1 ft 2 in) 
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Greutate  24.2 t Greutate 64.2 t  

Motoare  340 kW (4 x 85 kW/114 
hp) Putere 840 kW (1,130 hp) 

Alim. 750 V Alim. 750 V 

 

  
Interiorior compartiment calatori - exemplu Cabina de conducere (bord) - exemplu 

 

2. Schimbarea tractiunii cu motoare de curent continuu cu motoare de current alternative 
 

Ca urmare a necesităţii reducerii consumului energetic, a creşterii timpului de exploatare între două 
defecţiuni, scăderii costurilor de mentenanţă, evoluţiei tehnologice semnificative înregistrate prin apariţia 
unor materiale noi, a evoluţiei electronicii industriale şi a noilor concepte tehnice, se impune elaborarea 
unui tip de modernizare care să cuprindă tóate funcţiunile tramvaiului. În acest sens, propunerea 
proiectului de faţă se referă la înlocuirea sistemului de tracţiune cu motoare de curent continuu cu un 
sistem de tracţiune cu motoare de curent alternativ şi a unui sistem evoluat de comandă, control si 
monitorizare (SCCM) care sa înglobeze funcţiile de comandă, control si supraveghere definite prin noile 
norme internaţionale actuale. 

Modernizarea se face prin integrarea de componente noi, inovative, produsul rezultat fiind un tramvai 
care conform reglementărilor Autorităţii Feroviare Române se omologhează ca produs nou. 

Prin atingerea acestui obiectiv se va realiza un produs cu o competitivitate conceptuală de minim 15 ani la 
care, ulterior, pot fi aduse numai îmbunătăţiri tehnologice, ca urmare a apariţiei unor noi materiale sau 
componente electrice şi electronice. 
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În dezvoltarea de noi modernizări ale tramvaiului se urmăreşte: 

- reducerea consumului energetic pe unitatea de transport (tonă/km) 

- creşterea fiabilităţii  

- creşterea disponibilităţii 

- scăderea costurilor de mentenanţă 

- caracteristici îmbunătăţite semnificativa faţă de produsele existente  

Spre deosebire de tracţiunea electrică cu motoare de curent continuu tracţiunea cu motoare de curent 
alternativ are următoarele avantaje: 

- randamentul motorului creşte cu 5% 
- se reduce consumul de energie (10 - 15%) 
- permite trecerea directă din regim de tracţiune în regim de frânare recuperativă şi invers 
- regim termic mai bun 
- greutate pe unitate de putere mai mică 
- consum de cupru redus 
- eliminarea colectorului lamelar 
- lipsa comutaţiei 
- suportă şocuri mecanice sporite 
- putere pe unitate de motor mai mare de 1,25 – 1,3 ori 
- durata între două revizii planifícate este mai mare de 2 – 3 ori 
- îmbunătăţirea factorului de putere. 

Dezavantajele motoarelor de tracţiune de curent continuu: 

- incălzirea colectorului 
- uzura colector-perii 
- costuri de întreţinere mari prin schimbarea periodică a periilor, decanelarea colectorului, 

schimbarea periodică a contactelor graduatorului; 
- existenţa alimentării excitaţiei  
- randament mai mic decât al motoarelor de curent alternativ asincrone  
- factor de putere mai mic decat al motoarelor de curent alternativ asincrone 
3. Sistem de comanda, control si monitorizare (SCCM) 

In cadrul proiectului se va moderniza  sistemul de actionare a tramvaiului prin: 

- repararea si modernizarea pantografului; 

- sistemul clasic de actionare a tramvaiului se va inlocui cu unul modern cu invertoare in tehnologie IGBT 
dedicate tramvaiului modernizat ce va permite recuperarea energiei de franare in retea si care va aduce o 
reducere a consumului de energie cu pana la 30% fata de sistemul clasic; 

- sursa de alimentare a serviciilor auxiliare motor de c.c. - generator de c.c. se va inlocui cu o sursa statica 
cu convertizor de inalta frecventa cu consum scazut de energie; 
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- tramvaiul va fi echipat cu un calculator de bord ce va permite monitorizarea parametrilor actionarii; 

- pentru cresterea gradului de confort al vatmanului, cabina va fi echipata cu o instalatie moderna de aer 
conditionat. 

2.3.4. Efectul stimulativ  

a) Va creşte substanţial dimensiunea proiectului prin acordarea finanţării?  

                     

  DA X NU  

 

Dacă da, specificaţi tipul de creştere: 

X creşterea costurilor totale ale proiectului (fără diminuarea cheltuielilor suportate de către 
beneficiar din fonduri proprii o dată cu primirea finanţării) 

 creşterea numărului de angajaţi implicaţi în activităţile de CDI 

 altceva: .................................................................................................................................................... 

 

b) Va creşte substanţial domeniul de aplicare al proiectului prin acordarea finanţării? 

  DA X NU  

 

Dacă da, specificaţi tipul de creştere: 

X creşterea numărului de rezultate obţinute pe proiect (brevete, publicaţii ştiinţifice, produse, procese şi 
servicii noi/îmbunătăţite, etc.) 

 realizarea unui proiect mai ambiţios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact ştiinţific sau 
tehnologic, dar şi de o probabilitate mai mare de eşec 

 altceva: .................................................................................................................................................... 

 

c) Va creşte substanţial valoarea totală a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect prin acordarea 
finanţării? 

  DA X NU  

 

Dacă da, specificaţi tipul de creştere: 
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 creşterea cheltuielilor totale de CDI ale beneficiarului 

X creşterea bugetului angajat pentru proiect (fără o scădere corespunzătoare în bugetul altor proiecte)  

 creşterea cheltuielilor de CDI ale beneficiarului ca procent din cifra totală de afaceri 

 altceva: .................................................................................................................................................... 

 

d) Va creşte substanţial ritmul de finalizare a proiectului prin acordarea finanţării? 

  DA X NU  

 

Dacă da, specificaţi cu cât timp se va termina mai repede proiectul în comparaţie cu cazul în care nu s-ar 
primi finanţare nerambursabilă 

Din analiza comparativa intre varianta cu asistenta financiara nerambursabila si varianta fara asistenta 
financiara nerambursabila se constata ca in lipsa finantarii nerambursabile nu este posibila realizarea 
proiectului datorita valorii mari a acestuia, valoare necesara prin complexitatea produsului ce va fi realizat 
in urma modernizarii halelor de productie si achizitiei de echipamente necesare productiei.  

 

2.3.5. Activităţi previzionate a se realiza  

1. Achizitie lucrari de modernizare hale de productie 

1.1 Achizitie si contractare lucrari de modernizare   

In cadrul acestei subactivitati va fi realizata procedura de achizitie si contractare a lucrarilor de 
modernizare a halelor de productie. Procedura va respecta conditiile impuse achizitiilor efectuate de 
operatorii economici privati ai POS CCE. 

Durata de realizare Luna 1- Luna 3 

Responsabilitati: 

Manager de proiect : 

- Aproba documentatia 
- Conduce echipa de evaluare a ofertelor 
- Semneaza contractul de lucrari din partea beneficiarului 

Responsabil Financiar-contabilitate si cu achizitiile 

- Intocmeste documentatia  
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- Desfasoara procedura 
- Raporteaza managerului de proiect pe masura realizarii procedurii 

1.2. Realizare lucrari de modernizare si punere in functiune cladiri 

In cadrul proiectului de modernizare s-a avut in vedere includerea de amenajari si dotari care vor avea 
impact asupra conservarii mediului: 

- Dotarea cu instalatie de preparare a apei calde cu system de panouri solare 
- Dotarea cu lampi de iluminat prevazute cu panouri solare pe stalp 

Pentru accesul persoanelor cu dizabilitati vor fi prevazute rampe de acces, iar intrerupatoarele 

electrice vor fi montate la inaltime mica pentru a fi eventual utilizate din carucior de persoanele cu 

dizabilitati locomotorii. 

Interventii propuse in prezentul proiect: 

 La etajul 1 al halei C6, in zona anexelor, se propune desfiintarea, pe o lungime de  

6.56m, respectiv 9.66m, a doua ziduri de compartimentare interioara, fara rol structurale, realizare din 

zidarie usoara de BCA. 

 Se propune realizarea, pe o lungime de 6.56m, a unui zid interior de compartimentare din gips-

carton, fara rol structural, pentru o mai buna organizare a spatiului salii pentru instruirea personalului. 

 De asemenea, se propune reorganizarea completa a grupurilor sanitare, pentru ambele sexe, si 

dimensionarea si dotarea acestora cu obiecte sanitare conform standardelor in vigoare. 

 Grupurile sanitare si dusurile pentru barbati vor fi amplasate la parter. Acestea sunt prevazute cu 

trei lavoare, doua pisoare, trei closete si trei dusuri. In apropierea acestora este prevazut la parter un grup 

sanitar pentru persoanele cu disabilitati. 

 Grupurile sanitare pentru femei este amplasat la etaj, in imediata vecinatate a vestiarului, si 

cuprind doua lavoare, doua closete si un dus. 

 Adiacent salii de instruire personal, la etaj, se prevede un oficiu dotat cu o chiuveta, si un grup 

sanitar cu doua closete si o chiuveta. 

 Lucrarile de modernizare care se propun pentru hala C6 sunt urmatoarele: 

• lucrari exterioare: 

• refacere hidroizolatie terasa, inclusiv sisteme de evacuare ape pluviale 
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• izolare termica (atat la terasa, cat si la peretii exteriori), polistiren extrudat 10cm 

• inlocuire luminatoare (cu tamplarie aluminiu si panouri policarbonat) 

• inlocuire fasii exterioara BCA armat, cca. 15% 

• Inlocuire “geam profilit” (in totalitate) cu: tamplarie aluminiu 

• Inlocuire si redimensionare usi exterioare metalice (cu usi batante, realizate din tamplarie 

aluminiu) 

• se propune montarea unor perdele de aer la usile pentru accesul tramvaielor 

• In portiunile unde dispar canalele pentru intretinerea tramvaiului, se propune completarea 

zidariei sau tamplariei. 

• realizarea hidroizolatiei verticale (fundatii/elevatii) 

• refacerea tencuielii exterioare, cu o tencuiala decorativa si o tencuiala cu plasa armata 

• inlocuire tamplarie exterioara (usi, ferestre), din aluminiu 

• montare glafuri interioare si exterioare, glafuri atic terasa, din aluminiu. 

• refacere trotuar 

• montare paratraznet 

• revizuire instalatie hidranti exteriori si completare conform scenariului de incendiu 

• lucrari interioare: 

• refacere pardoseli beton, in urma renuntatarii partiale la canale, rampe acces si refacerea 

stratului de uzura finit – vopseluri industriale 

• renuntare partiala la canale sau rampe  

• inlocuire tamplarie interioara existenta cu tamplarie aluminiu 

• refacere completa tencuieli interioare, aplicare zugraveli lavabile si gletuire 

• inlocuire scari metalice existente, refacere mana curenta scara acces etaj, din inox 

• renuntare la placarile ceramice canale, inlocuire cu vopseluri industriale 

• montare pod rulant 

• montare cale rulare pod rulant 

• refacere completa instalatie electrica ( conductori, doze, aparate, corpuri de iluminat) 
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• refacere/reparare instalatie termica interioara (conducte, corpuri statice, radiatoare); 

corpurile statice din hale se pastreaza, dar se curata; se inlocuieste sistemul de aeroterme 

• refacere completa instalatie sanitara (conducte, obiecte sanitare, radiatoare panou din 

otel, robineti etc.) 

• refacere placari ceramice pardoseli si pereti in grupuri sanitare si alte incaperi, in functie 

de destinatia incaperii 

• inlocuire strat finisaj finit pardoseli cu vopseluri industiale in toate spatiile, cu exceptia 

vestiarelor, grupurilor sanitare si salii instruire personal, unde va fi gresie  

• montare plafoane suspendate din gips-carton la parter, si plafon suspendat gips-carton de 

tip "Armstrong" la etaj. 

• realizare instalatie curenti slabi pentru zona de ateliere/anexe 

• revizuire instalatie hidranti interiori si completare conform scenariului de incendiu 

In a doua constructie studiata, spalatoria si vopsitoria sunt activitati existente. Se vor inlocui 

utilajele existente cu cabine speciale cu toate dotarile. In exterior nu se vor elibera vapori sau alte 

substante nocive mediului inconjurator. 

Se propune achizitionarea si montarea unei Instalatiie complexe de curatare-spalare si a unei 

instalatii complete de sablare-grunduire si cabina de vopsit. 

Apa rezultata din spalare este recirculata prin camera pompelor si decantorul existente in incinta, 

in imediata vecinatate a spalatoriei-vopsitoriei. 

 Lucrarile de modernizare care se propun pentru hala C5 (spalatorie vopsitorie) sunt 

urmatoarele: 

• lucrari exterioare: 

• refacere hidroizolatie terasa si atic, inclusiv sistem exacuare ape pluviale 

• inlocuire “geam profilit” cu geam tamplarie aluminiu 

• refacerea tencuielii exterioare, cu o tencuiala decorativa si o tencuiala cu plasa armata 

• inlocuire tamplarie exterioara (tip usi batante, cu tamplarie aluminiu, pentru acces 

tramvai) 
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• Refacere trotuar de protectie 

• Refacere hidroizolatii verticale fundatii si elevatii 

• Inlocuire luminatoar terasa, cu tamplarie aluminiu 

• lucrari interioare: 

• refaceri pardoseli si strat uzura inlocuire cu vopseluri industriale 

• renuntare la placarile ceramice canale, inlocuire cu vopseluri industriale 

• refacere completa tencuieli interioare, aplicare zugraveli lavabile si gletuire 

• reparatii/refacere canale/canale decantoare 

• inlocuire instalatii iluminat 

• refacere sistem canalizare (la decantoare) 

In constructia C5, numarul maxim de persoane/incapere este urmatorul: 

• P1 – 1 persoana 

• P2 – 4 persoane 

In incaperile constructiei C5 se afla urmatoarele materiale: 

• P1 - material lemnos = 500 kg 

  - material plastic = 150 kg 

  - polistiren expandat = 80kg 

  - ulei = 80 litri 

  - material textil = 30 kg 

  - fibra de sticla = 500 kg 

  - metal = 21.000 kg 

• P2 - material lemnos = 500 kg 

  - material plastic = 150 kg 

  - polistiren expandat = 80kg 

  - ulei = 80 litri 

  - material textil = 30 kg 

  - vopsele si diluant = 55 kg 



 

  
 
  
 
 
 
 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”  
- co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - 

Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”  
Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” 

Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente Structurale 
2007 - 2013 

  - fibra de sticla = 500 kg 

− metal = 21.000 kg 

 Finisaje exterioare: 

• tamplarie de aluminiu cu geam simplu, culoare gri  

• tencuieli lavabile, culoare alb 

• acoperis de tip terasa, termo si hidroizolata 

Finisaje interioare: 

• tamplarie de aluminiu cu geam simplu, culoare gri  

• zugraveli lavabile in toate spatiile 

• pardoseli vopseluri industriale, gresie in vestiare, grupuri sanitare si sala instruire personal 

Utilitati: 

 Cele doua corpuri de cladire C5 si respectiv C6 ce se modernizeaza in cadrul prezentului proiect 

vor fi alimentate fiecare cu energie electrica prin cate un racord trifazat (3x380V/220V), la frecventa de 

50Hz din tabloul electric general de distributie existent pe amplasament la postul de transformare. 

 Iluminarea se face atat natural (pe timpul zilei) cat si electric. 

 Ventilarea spatiilor se face in mod natural, pe usi si ferestre. 

 Alimentarea cu apa potabila a cladirilor este realizata de la reteaua de apa existenta pe 

amplasament. Evacuarea apelor uzate menajere se va face la canalizarea de incinta printr-un  c[min de 

racord existent. Apa provenita din precipitatii va fi colectata in receptoare de terasa cu parafrunzar si 

evacuata la canalizarea pluviala de incinta prin conducte din polipropilena cu etansare prin garnituri.  

 Evacuarea apei tehnologice: spre statia de pompare si decantorul existente in incinta. 

 Pentru halele de montaj din cadrul cladirii C6 s-a ales o incalzire pe baza de aer cald prin 

prevederea in fiecare dintre cele 4 hale a cate trei aeroterme. Suplimentar in hale exista o incalzire de 

garda cu registre de apa calda, corespunzatoare si care se va mentine. In spatiile cu destinatia ateliere, 

vestiare , grupuri sanitare , circulatii etc. din cladirea C6 se vor prevedea corpuri statice de tip radiator. 

 In spalatoria de tramvaie din cladirea C5 se vor instala panouri radiante cu apa calda. Agentul 

termic in acest caz este apa calda furnizata de o centrala termica electrica de 28 kW propusa. 

 Deseurile menajere se vor depozita in pubela, de unde vor fi ridicate periodic de serviciul abilitat. 
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Durata de realizare a activitatii Luna 3- Luna 12 

Responsabilitati: 

Manager de proiect : 

- Coordoneaza echipa de urmarire a executiei lucrarilor 
- Aproba documentele de avizare 
- Urmareste calitatea executiei 

Responsabil Financiar-contabilitate si cu achizitiile 

- Urmareste documentele financiare intocmite de furnizor 
- Efectueaza platile aferente executiei 
- Raporteaza managerului de proiect pe masura realizarii  

Responsabil tehnic: 

       - urmareste respectarea proiectului de executie 

       - urmareste respectarea criteriilor de calitate 

       - urmareste indeplinirea criteriilor tehnice 

Buget subactivitate : 5.787.892 lei 

2. Achizitie echipamente si active necorporale 

2.1. Achizitie si contractare echipamente si active necorporale 

In cadrul acestei subactivitati va fi realizata procedura de achizitie si contractare a echipamentelor si 
activelor necorporale aferente proiectului. Procedura va respecta conditiile impuse achizitiilor efectuate 
de operatorii economici privati ai POS CCE. 

Durata de realizare Luna 1- Luna 3 

Responsabilitati: 

Manager de proiect : 

- Aproba documentatia 
- Conduce echipa de evaluare a ofertelor 
- Semneaza contractul de lucrari din partea beneficiarului 

Responsabil Financiar-contabilitate si cu achizitiile 

- Intocmeste documentatia  
- Desfasoara procedura 
- Raporteaza managerului de proiect pe masura realizarii procedurii 
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Responsabil tehnic: 

-        - urmareste respectarea caracteristicilor tehnice ale achizitiilor 
-        - urmareste respectarea criteriilor de calitate 
-        - urmareste indeplinirea criteriilor tehnice 

2.2. Livrare, receptie si punere in functiune echipamente si active necorporale 

In cadrul acestei subactivitati va fi realizata livrarea , receptia calitativa si cantitativa a echipamentelor si 
activelor necorporale. Vor fi achizitionate , receptionate si puse in functiune urmatoarele: 

1.Cabina vopsire+sablaj 

2.Instalatie automata de spalare tramvaie 

3. Poduri rulante tip grinda dubla 2 bucati 

4.Sistem de ridicare tip  elevator 8 bucati 

5.Aparate de sudura 4 bucati 

6. Dispozitiv de taiere 

7. Compresor cu pistol 2 bucati 

8.Sistem informatic complet, 5 sisteme 

9.Truse mecanic TSG 4 bucati 

10.Truse electrician 2 bucati 

11. Presa Abkant manual 

12. Presa Abkant hidraulica 

13.Set aparate masura si control  

14.Soft diagnostic 

15.Automacara  

16. Motostivuitor 2,5  t 

17. Motostivuitor 5 t 

Ofertele tehnice pentru echipamente si active necorporale sunt anexate studiului de fezabilitate si 
dovedesc caracterul de noutate tehnica la nivel national al acestora. 

Durata de realizare a activitatii Luna 13 - Luna 15 

Responsabilitati: 

Manager de proiect : 
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- Coordoneaza echipa de urmarire a executiei lucrarilor 
- Aproba documentele de avizare 
- Urmareste calitatea executiei 

Responsabil Financiar-contabilitate si cu achizitiile 

- Urmareste documentele financiare intocmite de furnizor 
- Efectueaza platile aferente executiei 
- Raporteaza managerului de proiect pe masura realizarii  

Responsabil tehnic: 

       - urmareste respectarea proiectului de executie 

       - urmareste respectarea criteriilor de calitate 

       - urmareste indeplinirea criteriilor tehnice 

Buget subactivitate : 5.993.377 lei 

3. Informare si publicitate privind proiectul 

Activitate neeligibila 

Se realizează în conformitate cu prescriptiile manualului de identificare vizuală. Această activitate este 
neeligibilă.  

3.1. Publicare anunt de inceput pentru proiect Luna 1 
3.2 Realizare placa informativa privind proiectul Luna 1 
3.3.Tiparire 100 pliante informative pentru rpoiect si 10 etichete autocolante Luna 3- Luna 4 
3.4. Realizare placa permanenta informativa privind proiectul Luna 11 
3.5. Publicare anunt de sfarsit pentru proiect Luna 15 

Durata activitătii L1-L15 

Buget activitate (neeligibil) 3.000 lei 

4. Managementul proiectului 

Activitate neeligibila 

Activitatea este efectuată de o echipă de management formată din 4 persoane si se referă la organizarea 
acţiunilor, întomirea fişei postului pentru membrii echipei de implementare, a contractelor de muncă, 
derularea activitătilor, pentru corelarea obiective - buget, gestiunea îndeplinirii obiectivelor, realizarea 
achiziţiilor, gestionarea bugetului, evidenta contabilă a proiectului, monitorizarea activităţilor, raportarea 
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tehnică şi financiară a implementării proiectului. Echipa nu este bugetata prin proiect, membrii echipei 
vor avea atributiuni de management consemnate in fisa postului. 

Durata activitătii: L1 – L15 

5. Achizitie servicii de audit pentru proiect 

5.1 Achizitie si contractare servicii de audit Luna 14 

5.2 Livrare servicii L 15 

5.3 Receptie servicii L 15 

Durata activitătii: L14 – L15 

Buget activitate (neeligibil) 5.000 lei 

6.Selectare si angajare personal 

6.1 Selectie personal 

6.2 Angajare personal 

Durata activitate L 14 

7.Instruire personal  

Durata activitate L 15 

Buget activitate (neeligibil) 3.500 lei 

2.3.6. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului  

Firma detine in dotare urmatoarele : 

• Echipamente de debitat si fasonat beton profesionale 

• Generatoare de curent si sudura 

• Vibratoare pentru betoane 

• Pompa electrica apa 

• Scule electrice de mana 

• Betoniere 

• Autoutilitara Gazelle 

• Autoutilitara Dacia 1304 

• Schela metalica S 185M 

• Placa si cilindru compactor 
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• Placa de buciardat 

 

2.3.7. Rezultate anticipate  

Nr. Activitate/subactivitate 

 

Rezultate Modalitatea de exprimare/ 
cuantificare a rezultatului 

1 1. Achizitie lucrari de 
modernizare hale de 
productie 

  

2 1.1 Achizitie si contractare 
lucrari de modernizare   

Contract de lucrari 1 contract de lucrari de 
modernizare 

3 1.2. Realizare lucrari de 
modernizare si punere in 
functiune cladiri 

Modernizare hale de 
productie 

2 hale de productie modernizate 

4 2. Achizitie echipamente si 
active necorporale 

  

5 2.1. Achizitie si contractare 
echipamente si active 
necorporale 

Contract de furnizare 
echipamente si active 
necorporale 

1 contract de furnizare 
echipamente si active necorporale 

6 2.2. Livrare, receptie si 
punere in functiune 
echipamente si active 
necorporale 

Receptie si punere in 
functiune echipamente si 
active necorporale 

36 echipamente 

1 activ necorporal 

7 3. Informare si publicitate 
privind proiectul 

Informare si publicitate 
pentru proiect 

- anunt de inceput pentru proiect  

- placa informativa privind 
proiectul  

- tiparire 100 pliante informative 
pentru rpoiect si 10 etichete 
autocolante 

-  realizare placa permanenta 
informativa privind proiectul Luna  

-  publicare anunt de sfarsit pentru 
proiect  

8 4.Managementul Proiect implementat 5 rapoarte de progres 



 

  
 
  
 
 
 
 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”  
- co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - 

Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”  
Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” 

Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente Structurale 
2007 - 2013 

proiectului 5 cereri de rambursare 

1 cerere de prefinantare 

9 5. Achizitie servicii de 
audit pentru proiect 

Audit independent pentru 
proiect 

1 raport de audit 

10 6.Selectare si angajare 
personal 

Selectare si angajare 
personal 

7 persoane angajate 

11 7.Instruire personal  Personal instruit 2 cursuri de instruire la care vor 
participa angajatii 

 

2.3.8. Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă 

Piata tinta este formata din operatorii de transport persoane cu tramvaiul din tara si strainatate (regii 

autonome, societati comerciale de profil ). 

• Segmentul de piata al benficiarilor directi este format in primul rand de Regia Autonoma de 

Transport Craiova care actualmente in exploatare 34 tramvaie care necesita modernizare imediata 

si regiile autonome de transport din Romania care au retele de transport cu tramvaiul, astfel : 

Arad  

Numar de tramvaie: 154 

Tipuri :Tip TATRA T4D – 50 unitati, Tip Esslingen GT4 – 32 unitati, Tip Duewag GT6 – 40 unitati, Tip 

Duewag GT8 – 23 unitati, tip Duewag M2S 9 unitati 

Retea activa: 53,8 km echivalent din care : 27,8 km cale dubla, 24,2 km cale simpla bidirectionala, 3,5 km 

cale simpla 

Botosani  

Numar de tramvaie: 35 

Tipuri: Tatra T4D 

Retea activa: 7.4 km cale dubla.  

Braila  

Numar de tramvaie: 60 

Retea activa: 22,7 km echivalent din care :  20,4 km cale dubla, 2,9 km cale simpla, 0,8 km cale dubla 

acces depou. 
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Bucuresti  

Numar de tramvaie: 533  

Tipuri :Bucur LF – 1, V3A M – 323, V3A CHPPC – 46, T4R – 116, RATHGEBER – 10, V2ST – 

2,V2AT - 9 

Retea activa: 134,7 km echivalent din care: 132km cale dubla, 2,4 km cale simpla, 1,4 km cale dubla 

acces depou 

Cluj  

Numar de tramvaie: 47 

Retea activa: 12,0 km echivalent din care : 11,7 km cale dubla, 0,5 km cale simpla. 

Galati  

Numar de tramvaie: 75 

Tipuri :Tatra – 1 buc, Tatra T4D – 13 buc, Tatra KT4D - 31 buc, L – 4 buc, ZGT 6 – 15 buc, Tramvai 

plug – 3 buc, Remorca tramvai L – 4 buc, Remorca tramvai B4D – 4 buc 

Retea activa: 12 km echivalent din care :  11,7 km cale dubla, 0,7 km cale simpla  

Iasi  

Numar de tramvaie: 150 

Retea activa: 29,7 km echivalent din care :  29,4 km cale dubla, ,4 km cale dubla folosita pe un fir  

Oradea  

Numar de tramvaie: 116  

Tipuri :Tatra, Timiş, 10 ULF Siemens 

Retea activa: 16,7 km cale dubla 

Ploiesti  

Număr de tramvaie: 33 

Tipuri: 32 KT4D, 1 V3A modernizat 

Retea activa: 10,3 km echivalent din care : 9,7 km cale dubla, 0,7 km cale simpla, 0,2 km cale dubla acces 

depou 

Resita  
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Numar de tramvaie:25 

Tipuri: 8 garnituri GT8N, 17 garnituri GT8 

Retea activa: 10,2 km echivalent din care :  10 km cale dubla,  0,2 km cale dubla acces depou. 

Sibiu   

Număr de tramvaie: 3 buc. 

Tipuri  vagon motor Ce 4/4, 2 buc. Vagon remorca tip A (Compagnie Genevoise des Tramways 

Electriques – Geneva. An fabricatie: 1950) 

Retea activa: 8,4 km cale dubla. 

Timisoara  

Numar de tramvaie: 134 active;  

Tipuri :GT4 B,C,D (33 vagoane si 19 remorci),Dusseldorf 1, Frankfurt 1, Munchen 4 vagoane + 2 

remorci, Karlsruhe 9 vagoane 

Retea activa: 37,8 km echivalent din care : 33,7 km cale dubla, 4,0 km cale simpla bidirectionala 

 Numar potential de tramvaie care necesita modernizarea in tara : 1431 tramvaie 

Regiunea de dezvoltare  nr vehiculelor- (tramvaie 
) la sf. anului 2010 

Nr. Pasageri transportati cu 
tramvaiul/2010 

REGIUNEA SV Oltenia  34 20.408.000 
Regiunea Nord - Est 185 541.856.000 
Regiunea Vest 359 942.752.000 
Regiunea Centru 3 49.422.000 
Regiunea Sud Est  121 145.988.500 
Bucuresti Ilfov  533 388.013.000 
Regiunea Nord –Vest 163 68.700.000 
Regiunea de Dezvoltare SUD Muntenia  33 19.7956.000 
Total  1.431  1.686.702.500 
 

Sursa:insse/statisticiregionale 

• Alta categorie de beneficiari directi este cea reprezentata de transportatori de calatori cu tramvaie 

din Europa, in special din municipalitatile din Europa de Est si fosta URSS unde flotele de 

tramvaie se afla intr-o stare care necesita masuri urgent de modernizare. O categorie foarte 

importanta de clienti potentiali este constituita de operatorii de transport cu tramvaiul din tarile 
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componente ale fostei Iugoslavii cu care unii dintre partenerii Polului de competitivitate au déjà 

contacte privind potentiale modernizari ale tramvaielor in circulatie.( Macedonia, Serbia, Bosnia 

Hertegovina). 

 Beneficiarii finali (indirecti) vor beneficia pe termen lung ca urmare a implementarii proiectului 

la 

un nivel cuprinzator al societatii sau sectorului de  transport: 

• Operatorii care transporta calatorii cu tramvaiul; acestia vor avea  beneficiile unui tramvai cu 

parametri tehnici si de exploatare imbunatatiti fata de tramvaiul clasic putand sa execute servicii 

de transport in conditii de siguranta, confort si economice  imbunatatite. 

• Solicitantii de transporturi cu tramvaiul, persoana fizice – acestia vor beneficia de costuri scazute 

reflectate de reducerea consumurilor specifice. De asemenea, acestia vor beneficia si de faptul ca 

tractiunea electrica polueaza cu mult mai putin decat orice alt fel de tractiune (nu se emit gaze 

poluante, zgomotul este cu mult mai redus). 

• Furnizorii de materii prime si material necesare fabricatiei 

• Furnizorii de componente care intra in echiparea tramvaiului modernizat ( producatorii boghiului, 

producatorii echipamentelor de actionare, s.a.) 

 

2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

2.4.1 Metodologia de implementare a proiectului 
Managementul proiectului este un proces de planificare, organizare si conducere a activităţilor si 

resurselor unui proiect cu scopul de a îndeplini obiective bine definite care au în mod uzual restricţii de 
timp, resurse si cost. Astfel, pentru o implementare cât mai eficientă a proiectului, am format o echipă 
managerială care cuprinde 4 persoane cu competenţe diferite, fiecare având un rol extrem de important în 
ceea ce priveste implementarea proiectului. Echipa de implementare a proiectului este alcătuită din 
persoane cu experienţă în domeniul aferent responsabilităţilor lor. Alegerea echipei de implementare s-a 
efectuat astfel încât să poată asigura implementarea proiectului din punct de vedere tehnic si financiar. 

Persoanele cheie angrenate in derularea proiectului sunt cadre cu studii superioare cu competente 
tehnice  care vor asigura desfăsurarea cu succes a activitătilor multidisciplinare. 

Liderul de proiect SC Tiplexim SRL va fi responsabil cu stabilirea şi menţinerea priorităţilor 
proiectului astfel încât acesta să fie finalizat în 15 luni de la demarare. Pe durata implementării echipa de 
proiect va coordona, monitoriza continuu toate activităţile proiectului. Managerul proiectului şi personalul 
de management vor fi implicaţi în toate etapele de pregătire. Fiecare va avea un rol bine stabilit şi 
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semnificativ pentru a avea o colaborare eficientă cu firmele colaboratoare. De asemenea, întreprinderea 
noastră va avea obligaţia de a rezolva problemele apărute pe parcursul derulării procesului de 
implementare a prezentului proiect de cercetare dezvoltare inovare. 

Pentru a asigura o cât mai bună derulare a proiectului echipa de manangent de proiect îsi va elabora 
un regulament de implementare a actiunilor din proiect. Acest regulament va cuprinde aspecte legate 
de strategia de implementare, monitorizare si evaluare a proiectului, asa cum reies ele deja din cererea de 
finanţare. 

Astfel, echipa de proiect va avea în medie o întâlnire pe lună, frecvenţa acestora putând fi mai mare 
în anumite perioade ale derulării contractului. De asemenea, vor avea loc si alte întâlniri dacă vor fi 
necesare. Fiecare membru al echipei de proiect va avea propriul dosar al proiectului, care va include 
cererea de finanţare, fisa de post aferentă, copii ale proceselor verbale de sedinţă, copii după rapoartele 
întocmite în cadrul proiectului, un calendar la zi al derulării activităţilor, alte documente relevante pentru 
activitatea fiecărui membru al echipei.  

Fiecare contract încheiat si derulat în cadrul acestui proiect va fi monitorizat de un membru al 
echipei de proiect. Fiecare contract va avea la final un PV de receptie al serviciului, materialelor. Pentru 
perioada în care managerul de proiect va fi indisponibil, din diverse motive, rolul său va fi luat de asistent 
manager proiect . În cazul în care orice alt membru al echipei va fi indisponibil pentru o perioadă scurtă 
de timp (concedii, delegaţii, alte obligaţii de serviciu), managerul de proiect va solicita managementului 
superior al aplicantului să numească un înlocuitor. Echipa de proiect răspunde solidar în faţa 
managementului superior al aplicantului. În interiorul echipei de proiect, membrii echipei de proiect 
răspund în fata managerului de proiect. Nu este însă o răspundere exclusivă, atâta timp cât membrii 
echipei de proiect trebuie să se supună si procedurilor interne ale aplicantului. Echipa de proiect va 
rămâne la dispoziţia aplicantului si după finalizarea implementării proiectului, respectiv în perioada de 
durabilitate (5 ani de la finalizarea proiectului). În cadrul firmei se va păstra o arhivă a proiectului, cu 
toate documentele emise în timpul pregătirii si implementării proiectului (in original sau copie). 

Echipa de management are  o echipă specializată de oameni, capabili si cu variată experienţă în 
domeniu.  

Implementarea proiectului este sarcina echipei de management formată din 4persoane. 

Gestiunea implementării proiectului se va realiza prin următoarele metode de management: 

A. Analiza şi sinteza de informaţii. Sursele de informatii folosite de echipa de management vor 
include legislaţia şi reglementările în vigoare, cărţi de specialitate, publicaţii specifice din ţară şi 
străinătate, documentaţii de produs, prospecte, oferte, etc. Se va crea o bază de date cu toate 
reglementările, normele, standardele şi legislaţia care sunt tangente cu domeniul abordat prin proiect – la 
această bază de date computerizată vor avea acces membrii echipei de management şi echipei de 
cercetători. 

B. Metode active – participative. Aceasta abordare se va folosi în cadrul tuturor activităţilor 
conform competenţelor date de fişa postului pentru fiecare membru al echipei de management.  
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C. Managementul achizitiilor. Procedura de achizitii va respecta prevederile reglementărilor, 
instructiunilor si legislatiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţii bunuri şi servicii 
specifice POCCE . 

D. Comunicarea directă. Aceasta metodă se va folosi pe tot parcursul derulării proiectului.  In acest 
proces vor fi implicate comunicarea verbală, scrisă, prin telefon, Internet si fax.  

E. Project Cycle Management. Principalele metode şi instrumente utilizate constau în aplicarea 
managementului integrator al proiectului, astfel: 

Managementul integrator al proiectului- responsabil director de proiect  

• Planificarea realizării activitătilor 
• Executia activitătilor 
• Controlul intermediar si final al executiei activitătilor 

Managementul calitătii- responsabil  director de proiect      

• Asigurarea si controlul calitătii totale   
Managementul resurselor umane- responsabil financiar 

• Stabilirea responsabilităţilor (întocmirea fişelor de post) 
Managementul timpului- responsabil director proiect 

• Planificarea realizării activităţilor 
• Urmărirea şi controlul programării 

Managementul financiar  - responsabil financiar     

• Planificarea resurselor financiare      
• Întocmirea documentelor financiare, a rapoartelor     
• Controlul încadrării în limitele bugetului proiectului si respectarea reglementărilor 

privind evidenta contabilă a proiectului     
Managementul riscurilor – responsabil director proiect si asistent manager    

• Identificarea si evaluarea riscurilor        
• Elaborarea, aplicarea si controlul eficacitătii contramăsurilor aplicate pentru diminuarea 

efectelor riscurilor idenificate 
Managementul conflictelor- director proiect si responsabilul stiintific 

• Identificarea si evaluarea surselor de conflict 
• Elaborarea, aplicarea si controlul contramăsurilor aplicate pentru diminuarea efectelor 

riscurilor identificate 
Managementul achiziţiilor – responsabil financiar contabil 

• Planificarea, realizarea documentatiilor de achizitii, selectarea procedurilor aplicabile 
• Organizarea achizitiei, evaluarea ofertelor, atribuirea contractelor 
• Administrarea contractelor , Contractorilor (furnizorilor de servicii, bunuri) 
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• Monitorizarea- director de proiect, asistent manager si resp financiar 

• Calitătii si cantitătii activităţilor proiectului 
• Planificare Financiară   

 
Motivele pentru alegerea metodologiei propuse 
Metodologia propusă asigură cadrul instituţional pentru desfăşurarea activităţilor, fluxul logistic şi 

comunicaţional, atingerea obiectivelor, crearea premiselor pentru sustenabilitatea proiectului. 

Prin aplicarea metodologiei propuse  echipa de management va asigura : 

o Atingerea obiectivelor generale şi obiectivele specifice ale proiectului 
o Continuitatea fluxului de informaţii  
o Corespondenţa acţiune - legislaţie  
o Corelaţia dintre buget şi acţiunile propuse 
o Concordanţa dintre programarea activităţilor şi perioada de derulare 
o Evaluarea  permanentă  a activităţilor şi a rezultatelor obţinute 
o Monitorizarea activităţilor proiectului  

 

Aspecte cheie ale implementării: 
 încadrarea în graficul de timp propus 
 încadrarea în bugetul propus 
 finalizarea studiilor din etapa de cercetare industriala 
 finalizarea achizitiilor preconizate 

2.4.2 Personalul echipei de implementare a proiectului 

Crt. Nume / prenume Funcţia  Responsabilităţi în cadrul proiectului 

1 ... 

Manager de 
proiect 

 

Organizează managementul 
proiectului pentru: 

1. Atingerea obiectivelor generale 
şi obiectivele specifice ale 
proiectului 

2. Continuitatea fluxului de 
informaţii  

3. Corespondenţa acţiune - 
legislaţie  

4. Planificarea derulării 
activităţilor 

5. Corelaţia dintre buget şi 
acţiunile propuse 
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6. Concordanţa dintre 
programarea activităţilor şi 
perioada de derulare 

7. Evaluarea  permanentă  a 
activităţilor şi a rezultatelor obţinute 

8. Analizează riscurile şi propune 
spre aprobare modificările impuse 
de condiţii neprevazute, se asigură 
de necesitatea acestora şi de 
încadrarea în bugetul aprobat; 

9. Controlul atingerii obiectivelor, 
încadrarea în timp şi buget 

10. Monitorizarea  
11. Răspunde de îndeplinirea 

obiectivelor proiectului 
12. Reprezintă partenerii în toate 

relaţiile necesare pentru derularea 
proiectului 

2 ... 

Asistent manager 
proiect 

Gestionează toate activităţile, 
subactivităţile şi acţiunile care se vor 
derula pentru realizarea proiectului: 

1.  Participă la întocmirea caietelor 
de sarcini pentru achizitiile din 
proeict 

2. Intocmeşte rapoartele tehnice 
privind progresul proiectului, 

3. Colaborează cu departamentul 
financiar contabil al societăţii pentru 
efectuarea corectă a plăţilor  

4. Verifică specificaţiile tehnice, 
contractele cu furnizorii de bunuri si 
servicii 

5. Este responsabilul comisiei de 
recepţie a fazelor de cercetare 

6. Sprijină realizarea obiectivelor 
proiectului 

7. Colaboreaza permanent cu 
responsabilul de achiziţii publice 
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pentru buna desfăşurare a procesului 
de achiziţii 

8. Este responsabilul comisiei de 
recepţie a serviciilor si materialelor  
achiziţionate prin proiect 

9 Asigura vizibilitatea proiectului, 
gestioneaza materiale informative, 
pliantele, se ocupa de organizarea 
lansarii de proiect si a inchiderii 
acestuia. 

3 .... 

Responsabil 
tehnic  

Gestionează activităţile, 
subactivităţile şi acţiunile care se vor 
derula pentru realizarea proiectului, 
evoluţia, încadrarea în timp, buget, 
calitate: 

1. Sprijină realizarea obiectivelor 
proiectului 

2. Este membru al comisiei de 
recepţie a serviciilor  achiziţionate 
prin proiect 

3. Este membru al comisiei de 
recepţie a fazelor de cercetare 

  

4 .......... 

Responsabil 
Financiar-
contabilitate si cu 
achizitiile 

1. verificarea situaţiilor 
financiare;  

2. întocmirea documentaţiilor 
de achiiztie necesare legate 
de proiect; 

3. analizarea veridicităţii şi 
conformităţii informaţiilor 
din documentele implicate în 
derularea proiectului; 

4. oferirea de soluţii financiare, 
de specialitate în cazul 
cheltuielilor neprevăzute; 

5. întocmirea rapoartelor 
financiare si înaintarea 
acestora managerului de 
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proiect; 
6. verificarea veridicităţii 

informaţiilor în cererile de 
rambursare; 

7. verificarea legalităţii de 
atribuire a contractelor 

 

4.2.3 Riscuri  

    Riscul reprezinta un eveniment viitor şi probabil a carui producere ar putea provoca anumite pierderi. 

    El poate fi previzibil, atunci cand factorii care ar aduce pierderi pot fi prevazuţi cu anticipatie, si 

neprevizibil, determinat de situatii fortuite. Prin analiza de risc se va descrie o metoda de evaluare a 

probabilitatii de aparitie a unor factori care sa impiedice obtinerea rezultatelor urmarite prin 

implementarea proiectului. 

Analiza riscului consta în studierea probabilitatii ca proiectul sa fie supus unor riscuri, identificarea 

acestor riscuri, masuri pentru minimizare sau contracararea acestora. 

   Pentru adoptarea celei mai bune atitudini fata de risc, se impune analiza proiectului din punctul de 

vedere al securitatii derularii sale prin atribuirea unui nivel de risc specific fiecarei categorii potentiale de 

risc. Se va utiliza in evaluarea categoriilor de risc urmatoarele niveluri calitative, asimilabile unei multimi 

de atribute / scale: minor, scazut, mediu, ridicat si major (evaluari asemanatoare celor din Ghidul ACB: 

impact zero – scor 0, impact insuficient – scor 1, impact moderat – scor 2, impact relevant – scor 3, 

impact foarte mare – scor 4). 

Categorii de risc identificate la nivelul proiectului: 

Categorie  Descriere 

 

Eval. 

calitativă/ 

cantitativă 

Pondere 

(%) 

Scor 

Riscul de ţara: 

- forme de manifestare:  prin activarea 

clauzei de salvgardare post – aderare, 

se refera la elemente ca: starea 

economiei, sistemul politic, 

importanta strategica si 

Mediu* 

Scor =2 

15% 0.1 
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care poate determina suspendarea 

finantarilor nerambursabile 

geografica a tarii, echilibrul 

indicatorilor 

macroeconomici 

Riscul natural 

Forme de manifestare: inundatii, 

cutremure, alunecari de pamant 

generat de calamitati naturale 

sau de alte cauze de forţa 

majora, în care factorii naturali 

au ponderea decisive 

Minor** 

Scor =0 

5% 0 

Riscul legat de profil  

(al domeniului de activitate) 

Forme de manifestare – devalorizarea 

activitatii de modernizare tramvaie; 

disfuncţii legislative sau de optiune 

strategica 

- vizeaza capacitatea de 

adaptare a ofertei in functie de 

dinamica si 

variabilitatea cererii 

Mediu 

Scor =2 

15%  0.3 

Riscul administrativ si legat de 

proprietate.Forme de manifestare: lipsa 

de suport institutional; deschiderea de 

litigii pe elemente de patrimoniu 

- se refera la sustinerea 

proiectului de catre ceilalti 

membri din asociere, sau la 

situatia juridica patrimoniala 

Minor 

Scor =0 

5% 0 

Riscul tehnic şi tehnologic 

Forme de manifestare – posibilitatea 

nerealizarii în totalitate a produsului  

si/sau neacceptarii lui 

de catre piata. 

- riscul tehnic este cu atat mai 

mare cu cat gradul de noutate 

al proiectului este mai mare; 

riscul 

tehnologic - se manifesta in 

cazul punerii in funcţiune a 

unor noi tehnologii sau lansarii 

pe piata a unor produse noi 

Mediu*** 

Scor =2 

15%  0.3 
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pentru beneficiar  

Riscul legat de resursele umane Forme 

de manifestare – ca organizatia sa nu 

isi poata asigura necesarul de personal, 

in structura de calificari si competente 

dorite si necesare 

-riscul este cu atat mai mare cu 

cat persoanele necesare 

implementarii si exploatarii 

necesita abilitati si calificari 

superioare ; riscul creste daca 

in zona somajul este scazut 

Minor**** 

Scor =0 

5% 0 

Riscul de exploatare. Forme de 

manifestare - variabilitatea rezultatelor 

data de modificarea volumului de 

activitate în domeniul transportului cu 

tramvaiul  

-Riscul de exploatare in 

domeniul transportului cu 

tramvaiul poate aparea in 

conditiile aparitiei unor 

mijloace de transport mai 

eficiente si mai flexibile 

 

Minor***** 

Scor =0 

5% 0.2 

Riscul financiar. Forme de manifestare 

- variabilitatea indicatorilor de 

rezultate sub 

incidenta structurii surselor de 

finantare.Insuficienta surselor de 

finantare necesare functionalitatii 

cladirii 

 Mediu*****

* 

Scor =2 

15% 0.3 

Riscul comercial. Forme de 

manifestare – Risc de intarziere în 

achizitii, riscul de crestere a preturilor 

 Mediu*****

** 

Scor =2 

15% 0.3 

Riscul ecologic - are in vedere impactul pe 

care il poate genera în mediul 

Minor*****

*** 

5% 0 
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ambiental 

derularea activitatilor din 

cadrul proiectului 

Scor =0 

Total scor    1,5 

 

*conform statisticilor Comisiei Naţionale de Prognoza, chiar si în anul 2015, Romania va inregistra o 

valoare a PIB/locuitor de aproape 40% din media inregistrata în Uniunea Europeana.  

** partea de constructii este proiectata conform legislatiei in vigoare privind protectia la cutremure; 

protectia impotriva dezastrelor naturale (inundatii, cutremure, incendii, alunecari de teren, furtuni) se va 

realiza prin asigurarea cladirii si a bunurilor din interior; datele istorice statistice releva ca zona nu este 

expusa major unor hazarde naturale; 

*** conducerea proiectului poate actiona coerent pentru asimilarea noilor metode tehnice si tehnologice, 

iar sectorul transportului cu tramvaie nu prezinta riscuri mari fiind in crestere la nivel european si national 

cererea de astfel de servicii; 

**** potentialul uman al beneficiarului are pregatirea si competenta solicitata de derularea proiectului ; 

somajul in zona este ridicat si exista numeroase persoane cu dorinta de angajare 

***** este cea mai ieftina forma de transport de calatori in orase ; forma de transport are un grad scazut 

de sezonalitate 

****** finantarea proiectului in perioada de implementare presupune apelul la credite bancare sau la alte 

forme de indatorare financiara a aplicantului, o mare parte din costurile de capital fiind sustinute din surse 

nerambursabile puse la dispozitie de Comisia Europeana prin Programul Operational Cresterea 

Competitivitatii economice; pe perioada de derulare a proiectului, sursele de finantare a investitiilor de 

mentinere/inlocuire sunt asigurate, conform analizei economico – financiare. Nu exista insa certitudinea 

100% ca pe intreaga perioada operationala proiectul isi poate genera sursele care sa ii asigure 

functionalitatea. In aceasta situatie, beneficiarul va trebui sa asigure sursele de finantare pentru  

operaţionalizare. 

*******In domeniul proiectului exista o probabilitate ca: 
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- negocierile de contractare sa aiba o durata mai lunga si sa ramana nefinalizate prin semnarea unui 

contract; 

- procedurile de achiziţii pentru un produs/serviciu sa se repete din lipsa de ofertanti; 

- este posibil ca preturile sa se situeze peste estimari 

********Proiectul nu are nici un impact nefavorabil de mediu; dimpotriva, proiectul va determina 

imbunatatirea conditiilor de mediu în folosul comunitatii. 

Din analiza generala a riscului se constata ca implementarea si operationalizarea proiectului de 

investitii prezentat poate fi afectata de un risc minor sau cel mult scazut, in cazul in care toti factorii de 

risc actioneaza concomitent. Asta inseamna ca sansele de implementare si operaţionalizare ale proiectului 

sunt reale chiar in conditiile in care se activeaza anumiti factori de risc. 

 

Matricea preliminara de repartitie a riscurilor pe proiect 

Categoria de 

risc 

Descriere Consecinte Eliminare/Reducere Alocare 

preferata 

Riscuri de amplasament 

Conditii de 

amplasament 

Conditii de sol neasteptat 

de grele (nu este cazul) 

Majorarea 

costurilor si 

timpului necesar 

pentru realizarea 

proiectului 

Aplicantul o va 

elimina prin rapoarte 

de expertiza tehnica 

in faza de proiect 

Aplicantul 

Aprobari Nu pot fi obtinute toate 

aprobarile sau pot fi 

obtinute cu conditionari 

neasteptate 

Intarzieri in 

inceperea 

proiectului sau 

finalizarea lui si 

Inainte de inceperea 

proiectului, 

aplicantul face o 

investigare in detaliu 

a aprobarilor 

Aplicantul  
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cresterea costului 

proiectului 

necesare si a 

investigatiei de 

mediu 

Curatare si 

viabilizare 

Pregatirea terenului are 

ca rezultat un cost mult 

prea mare si necesita un 

timp cu mult peste 

termenii contractuali 

Majorarea 

costurilor si timpul 

necesar pentru 

realizarea 

proiectului 

Aplicantul trebuie sa 

fie capabil sa-si 

utilizeze si sa-si 

mobilizeze resursele 

pentru a acoperi 

costurile pentru 

curatarea si 

viabilizarea terenului 

Aplicantul 

Mostenirea 

culturala 

Risc de crestere a 

costurilor si timpului 

necesar ca rezultat al 

unor descoperiri 

arheologice  

Majorarea 

costurilor si 

timpului necesar 

pentru realizarea 

proiectului 

Este putin probail 

datorita faptului ca 

nu se realizeaza 

constructii noi ci 

doar modernizarea 

celor existente 

Aplicantul. 

Acesta cunoaste 

mai bine 

procedurile 

legale in vigoare 

si are capacitatea 

de a gestiona 

astfel de situatii 

Mediu (1) Amplasamentele pentru 

proiect prezinta un grad 

de contaminare 

necunoscut 

Majorarea 

costurilor si 

timpului necesar 

pentru realizarea 

Aplicantul 

raspunde de 

activitatile 

desfasurate pe 

Aplicantul  pana 

la finalizarea 

investitiei fata de 

o contaminare 
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proiectului terenurile sale si 

controleaza procesul 

de supraveghere a 

poluarii si de 

penalizare a 

poluatorului 

preexistenta.  

 

Mediu (2) Risc ca pe parcursul 

implementarii proiectului 

sa se produca 

contaminari ale 

proprietatilor adiacente 

cu efect asupra 

proprietatilor proiectului 

Costuri de 

decontaminare 

Aplicantul este 

obligat sa-si ia toate 

masurile necesare 

pentru evitarea unor 

astfel de evenimente. 

Angajarea de experti 

pentru investigare si 

stabilirea masurilor 

de minimizare a 

costurilor si evitarea 

intarzierilor 

Aplicantul.  

 

Disponibilitatea 

amplasamentul

ui 

Risc ca accesul la un 

amplasament sa nu poata 

fi negociat cu 

proprietarul 

Intarziere in 

implementare si 

majorare de costuri 

Sunt  prevazute 

formele prin care 

aplicantul obtine 

dreptul de utilizare a 

cladirilor 

Aplicantul 

Riscuri de achizitie a echipamentelor, proiectarea, realizarea si receptia lucrarilor de constructie 

Proiectare Riscul ca proiectul sa Cresterea pe Aplicantul prin Aplicantul  
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nu poata permite 

asigurarea furnizarii 

serviciilor la costul 

anticipat 

termen lung a 

costurilor 

suplimentare sau 

imposibilitatea 

asigurarii serviciilor 

pe termen lung 

proiectant care 

poarta 

responsabilitatea 

proiectarii.  

 

 

Constructie Riscul de aparitie a unui 

eveniment pe durata 

constructiei, eveniment 

care conduce la 

imposibilitatea finalizarii 

acesteia in timp si la 

costul estimat 

Intarziere in 

implementare si 

majorare de cost 

Aplicantul,in general, 

va intra intr-un 

contract cu durata si 

valoare fixe. 

Constructorul 

trebuie sa aiba 

resursele si 

capacitatea tehnica 

de a se incadra in 

conditiile de executie 

Aplicantul 

Achizitia 

echipamentelor 

Riscul ca echipamentele 

sa se achizitioneze la 

preturi mai mari decat 

cele estimate sau sa fie 

receptionate la termene 

intarziate fata de cele 

estimate initial 

Intarziere in 

implementare si 

majorare de cost 

Aplicantul,in general, 

va intra intr-un 

contract cu durata si 

valoare fixe. 

Furnizorul 

trebuie sa aiba 

resursele si 

capacitatea tehnica 

Aplicantul 
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de a se incadra in 

conditiile de 

furnizare 

Receptie 

investitie 

Riscul este atat fizic cat 

si operational si se refera 

la intarzierea efectuarii 

receptiei investitiei 

Consecintele 

pentru aplicant 

venituri intaziate si 

profituri pierdute. 

 

Nu se va 

efectua nici un fel de 

plata pana la receptia 

investitiei  

 

Aplicantul 

 se poate obliga 

sa coopereze si 

sa faciliteze 

prezenta prompta 

a 

reprezentantilor 

sai la procedurile 

de receptie 

Finantator si finantare 

Dobanzi pe 

parcursul 

investitiei 

 

Riscul ca dobanzile 

aplicabile sa se schimbe 

modificand 

parametrii financiari ai 

ofertei 

Cresterea costurilor 

proiectului 

In proiect pot fi 

incluse prevederi cu 

privire la acest risc 

Aplicantul 

Finantator 

incapabil 

 

Riscul ca aplicantul sa 

devina insolvabil sau sa 

fie dovedit ca fiind 

necorespunzator sau 

furnizarea serviciilor sa 

necesite o finantare mai 

Nerealizarea 

serviciilor cerute 

de finantator si 

pierderi pentru 

participantii la 

O corecta si 

aprofundata analiza a 

resurselor 

financiare prezentate 

de aplicant 

Aplicantul 
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mare decat cea estimata 

de aplicant 

investitie (angajamentele 

finantatorului). 

Finantare 

indisponibila 

Riscul ca aplicantul sa nu 

poata asigura resursele 

financiare si de capital 

atunci cand trebuie si in 

cuantumuri suficiente 

Lipsa finantarii 

pentru continuarea 

sau finalizarea 

investitiei 

Vor fi analizate cu 

atentie angajamentele 

fianciare ale 

aplicantului si 

concordanta cu 

programarea 

investitiei 

Aplicantul 

Modificari de 

taxe 

Riscul ca pe parcursul 

proiectului regimul de 

impozitare general sa se 

schimbe in defavoarea 

aplicantului 

Impact negativ 

asupra veniturilor 

financiare ale 

aplicantului 

Veniturile 

aplicantului  

permit acoperirea 

diferentelor 

nefavorabile. 

Aplicantul 

Finantare 

suplimentara 

Datorita schimbarilor de 

legislatie, de politica sau 

de alta natura necesita 

finantari suplimentare 

pentru reconstructie, 

modificare, reechipare, 

etc. 

Aplicantul nu 

poate suporta 

financiar 

consecintele 

schimbarilor 

Aplicantul poate 

acoperi o parte din 

re-finantare in limita 

resurselor 

disponibile.  

 

Aplicantul 

Profituri de 

refinantare 

Finalizarea investitiei se 

face la un cost mai mic 

Schimbare Finantatorul trebuie 

sa se asigure ca 

Aplicantul. 
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decat cel initial profitabila in 

finantarea 

proiectului 

aplicantul nu poate 

profita exclusiv de 

acest risc favorabil 

 

Operare 

Resurse la 

intrare 

Riscul ca resursele sa 

coste mai mult decat s-a 

anticipat sau nu au o 

calitate corespunzatoare 

sau sunt indisponibile in 

cantitatile necesare 

Cresteri de cost si in 

unele cazuri efecte 

negative asupra 

calitatii serviciilor 

furnizate 

Aplicantul poate 

gestiona riscul prin 

contracte  pe termen 

lung cu clauze 

specifice privind 

asigurarea calitatii. In 

parte 

aceasta poate fi 

 si din faza de 

proiectare 

Aplicantul 

Intretinere si 

reparare 

Calitatea proiectarii 

si/sau a lucrarilor sa fie 

necorespunzatoare avand 

ca rezultat cresterea peste 

anticipari a costurilor de 

intretinere si reparatii 

Cresterea costului 

cu efecte negative 

asupra produselor 

furnizate 

Aplicantul poate 

gestiona riscul prin 

contracte pe termen 

lung. 

Aplicantul 



 

  
 
  
 
 
 
 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”  
- co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - 

Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”  
Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” 

Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente Structurale 
2007 - 2013 

Operare Riscul ca operarea 

infrastructurii sa nu 

corespunda financiar sau 

sa nu poata furniza 

serviciile conform 

estimarilor 

Imposibilitatea 

furnizarii serviciului 

Se examineaza in 

detaliu capacitatea 

aplicantului . 

Aplicantul este 

responsabil in 

totalitate cu 

indeplinirea 

clauzelor 

prevazute in 

contract privind 

conditiile de 

operare 

Piata 

Inrautatirea 

conditiilor 

economice 

generale 

Riscul producerii unor 

schimbari fundamentale 

si neasteptate in 

conditiile economice 

generale care pot 

conduce la reducerea 

cererii 

 

Venituri sub 

proiectii 

Aplicantul va incerca 

sa prevada conditii 

care sa-i asigure 

conditiile de 

acoperire a riscurilor 

Aplicantul 

Competitie 

 

Riscul aparitiei pe piata a 

competitorilor in 

furnizarea serviciilor 

proiectului 

Venituri sub 

proiectii datorate 

necesitatii reducerii 

preturilor si / sau 

reducerea cererii 

Aplicantul trebuie sa 

analizeze cu atentie 

conditiile de piata. 

Aplicantul 
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datorita concurentei 

Schimbari 

demografice 

O schimbare demografica 

sau socio-economica 

afecteaza cererea  

O schimbare 

demografica sau 

socio-economica 

afecteaza cererea 

pentru serviciu 

Aplicantul are 

datoria sa prevada in 

calculele sale 

eventuale modificari 

de venituri 

Aplicantul 

Inflatia Valoarea platilor in timp 

este diminuata de inflatie 

Diminuarea in 

termeni reali a 

veniturilor din 

proiect 

Aplicantul va cauta 

sa identifice un 

mecanism 

corespunzator 

pentru compensarea 

inflatiei 

 

 

 

Aplicantul 

Risc legal si de politica a finantatorului 

Retragerea 

sprijinului 

complementar 

Finantatorul va retrage  

sprijinul afectand negativ 

proiectul 

Consecinte asupra 

implementarii 

proiectului 

Aplicantul va incerca 

sa redreseze financiar 

proiectul 

dupa schimbarile ce 

afecteaza in mod 

discriminatoriu 

proiectul. 

Finantatorul daca 

schimbarea 

discrimineaza 

proiectul 

Schimbari 

legislative / de 

politica (1) 

Riscul schimbarilor 

legislative si al politicii 

finantatorului care 

O crestere 

semnificativa in 

costurile 

Finantatorul poate 

sa reduca 

raspunderea pentru 

Aplicantul poate 

acoperi un 

procent din 
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nu pot fi anticipate la 

semnarea contractului si 

care sunt adresate direct, 

specific si exclusiv 

proiectului ceea ce 

conduce la costuri de 

capital sau operationale 

suplimentare din partea 

aplicantului 

operationale ale 

aplicantului si / 

sau necesitatea de 

a efectua cheltuieli 

de capital pentru a 

putea raspunde 

acestor schimbari 

astfel de schimbari 

prin monitorizarea si 

limitarea (acolo unde 

este cazul) 

schimbarilor care ar 

putea avea astfel de 

efecte sau consecinte 

asupra proiectului. 

Aplicantul va realiza 

schimbarile in asa 

maniera incat efectul 

financiar  sa fie 

minimizat 

aceste costuri, 

pana la o 

anumita limita. 

Schimbari 

legislative / de 

politica (2) 

Schimbare in legislatie 

sau politica finantatorului 

care nu poate fi anticipata 

la semnarea contractului, 

care este generala (nu 

specifica proiectului) in 

aplicarea sa si care 

determina o crestere a 

costurilor de capital si / 

sau consecinte 

substantiale asupra 

costului operational din 

partea aplicantului 

O crestere 

semnificativa in 

costurile 

operationale ale 

aplicantului si / 

sau necesitatea de 

a efectua cheltuieli 

de capital pentru a 

putea raspunde 

acestor schimbari 

Finantatorul poate 

diminua riscurile prin 

excluderea 

schimbarilor 

Aplicantul poate 

acoperi un 

procent din 

aceste costuri, 

pana la o 

anumita limita. 
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sau acesta este 

obligat sa efectueze 

o crestere 

prestabilita a 

costurilor 

operationale 

pentru a se adapta 

schimbarilor 

Reglementare Existenta unui cadru 

statutar de reglementari 

care vor afecta aplicantul 

Efect asupra 

costurilor si 

veniturilor 

Aplicantul evalueaza 

sistemul de 

reglementari si ia 

masurile necesare 

Aplicantul 

Forta majora 

Forta majora Riscul ca forta majora, 

astfel cum este definite 

prin lege, sa impiedice 

realizarea proiectului 

Pierderea sau 

avarierea activelor 

proiectului si 

pierderea 

posibilitatii ca 

aplicantul sa 

obtina venituri 

Aplicantul ia masuri 

de asigurare a 

activelor proiectului 

si urmareste 

repararea sau 

inlocuirea in cel mai 

scurt timp posibil 

Aplicantul isi 

asuma riscul de 

pierdere – 

avariere 

a activelor 

proiectului si 

riscul de pierdere 

financiara. 
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2.5 DURATA PROIECTULUI 

Durata proiectului este de 15 luni 

2.6. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Activitate 
De la…. 

(nr lună de la începerea 
proiectului) 

Până la…. 

(nr lună de la începerea 
proiectului) 

1. Achizitie lucrari de modernizare hale de 
productie 

1 
12 

1.1 Achizitie si contractare lucrari de 
modernizare   

1 
3 

1.2. Realizare lucrari de modernizare si punere 
in functiune cladiri 

3 
12 

2. Achizitie echipamente si active 
necorporale 

1 
15 

2.1. Achizitie si contractare echipamente si 
active necorporale 

1 
3 

2.2. Livrare, receptie si punere in functiune 
echipamente si active necorporale 

13 
15 

3. Informare si publicitate privind proiectul 1 15 

3.1. Publicare anunt de inceput pentru proiect  1 1 

3.2 Realizare placa informativa privind 
proiectul  

1 
1 

3.3.Tiparire 100 pliante informative pentru 
rpoiect si 10 etichete autocolante  

3 
4 

3.4. Realizare placa permanenta informativa 
privind proiectul  

11 
11 

3.5. Publicare anunt de sfarsit pentru proiect  15 15 

4. Managementul proiectului 1 15 

5. Achizitie servicii de audit pentru proiect 14 15 

5.1 Achizitie si contractare servicii de audit 14 14 
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Luna 14 

5.2 Livrare si receptie servicii L 15 15 15 

6.Selectare si angajare personal 14 14 

6.1 Selectie personal 14 14 

6.2 Angajare personal 14 14 

7.Instruire personal  15 15 

 

2.7 INDICATORI 
Indicator Valoare la 

începutul 
perioadei de 

implementare 

[în cifre] 

Valoare 
estimată la 

sfârşitul 
perioadei de 

implementare 

[%]  

Valoare 
estimată la 

sfârşitul 
perioadei de 
menţinere 

obligatorie a 
investiţiei (5 

ani) 

[%] 

Rezultat imediat    
Active tangibile/intangibile achiziţionate prin proiect 
(număr) 

36/1 100 100 

Număr de teme de cercetare dezvoltare finalizate la 
nivelul polului de competitivitate 

   

Număr de IMM asistate în cadrul proiectului din care:    
- IMM asistate pentru certificare    
- IMM participante la târguri internaţionale    
- Întreprinderi beneficiare de servicii de consultanţă    
Număr de cereri de brevete rezultate din proiect     
Număr de publicaţii ştiinţifice rezultate din proiect     
Număr de activităţi comune desfăşurate în  în cadrul 
polului de competitivitate 

   

Rezultat    
Infrastructuri de afaceri nou create sau modernizate  1 100 100 
Locuri de muncă create / menţinute în întreprinderile 
asistate / în  cadrul polului de competitivitate 

7/4 100 100 

Creşterea cifrei de afaceri faţă de bilanţul ultimului 
exerciţiu financiar la nivelul polului de competitivitate 
la 2 ani după încheierea proiectului (%) 

   

Număr de locuri de muncă nou create în CDI datorită    
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proiectului – dacă este cazul 
Număr de IMM certificate ISO/EMAS/FTE    
Procentul de IMM sprijinite din numărul total de IMM 
din cadrul polului 

   

Creşterea nivelului de vizibilitate internaţională al 
polului de competitivitate 

   

 

INDICATORI SUPLIMENTARI 

Solicitanţii pot identifica şi indicatori de realizare imediată sau de rezultat suplimentari pentru proiectele 
depuse spre finanţare, caz în care îşi vor asuma atingerea ţintelor pe care şi le-au propus pentru aceştia. 

Nu este cazul. 

2.8 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

Organizaţia este plătitoare de TVA? 

  Da X                                          Nu □ 

Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care 
organizaţia este plătitoare de TVA?  

  Da X                                          Nu □ 

Dacă răspunsul este DA vă rugăm să prezentaţi codul de plătitor de TVA pentru activităţile desfăşurate. 

RO 91751989 

2.9 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  

Entitatea responsabilă pentru operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare este SC Tiplexim SRL 
Craiova. Aceasta va asigura suportul logistic şi fondurile necesare susţinerii investitiei dezvoltate prin 
proiect.In perioada de operare a rezultatelor proiectului veniturile obtinute vor fi din realizarea si vanzarea 
de tramvaie modernizate. Din analiza financiara desprindem urmatoarele concluzii:Rata interna de 
rentabilitate financiara este de 8,72 %, fiind mai mare decat rata de actualizare(5%) ceea ce inseamna 
obtinerea unui nivel al rentabilitatii financiare superior costului de oportunitate a capitalului.Valoarea 
actualizata neta in analiza financiara este de 4.722.912,83 fiind pozitiva si de valoare mare. Aceasta 
inseamna ca prin fluxurile de trezorerie generate vor fi recuperate costurile investitiei, intr-un interval de 
timp  scazut . Durata de recuperare a investitiei=7,6 ani. Capacitatea financiară pentru a asigura 
perenitatea activitatii  după finalizarea activităţilor prezentului proiect este demonstrată prin existenţa 
unor valori pozitive pentru fluxul de numerar cumulat, calculat pentru întreaga perioadă a orizontului de 
timp. 

Având expertiza tehnica  necesară dezvoltata  prin proiect, dispunând de un colectiv cu experinţă în 

domeniu şi de un cadru managerial adecvat SC Tiplexim SRL dispune de toate condiţiile tehnice şi 

organizatorice pentru a multiplica rezultatul proiectului. Pentru acoperirea costurilor de operare SC 
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Tiplexim SRL dispune de:-surse financiare proprii, surse atrase de la beneficiarul comenzii, credit 

furnizor de materii prime si materiale, surse bancare. Veniturile  provin din următoarele surse: venituri 

realizate prin vanzarea productiei realizate; venituri realizate din activitatatea curenta detaliata in PA. 

Orizontului de timp pentru care se fac prognoze privind asigurarea operarării cu rezultatele obţinute prin 

prezentul proiect va fi de 10 ani, perioada recomandata de Comisia Europeana pentru proiectele de 

investitii industriale. 

Metodele si instrumentele managementului abordata de SC TIPLEXIM SRL sunt determinate de 

complexitatea procesului  şi sunt de tipul Management prin Obiective. Dispunând de personal înalt 

calificat si gestionând un proces de fabricatie bazat pe cunoastere, managementul practicat are 

următoarele puncte tari:- derularea rapidă a proiectelor potrivit unor proceduri interne stabile care asigură 

unitate abordărilor si metodologiilor aplicate;  standardizarea internă la nivelul metodelor de raportare si 

monitorizare a evoluţiei proiectelor;  

Resursele umane  au ca misiune principală activitatea de realizare a investitiei si ulterior de exploatare a 

acesteia. Această componentă este formată din: ingineri proiectanţi, muncitori specialişti ai firmei si ai 

partenerilor.Proiectul va genera minim 7 locuri de munca . 

2.10 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să: 

a) accelereze implementarea proiectului 

  Da X                                          Nu □ 

Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată va accelera implementarea proiectului. Dacă lucrările de 
investitii pe care SC Tiplexim SRL si partenerii asociati le propun prin prezentul proiect s- ar dori a fi 
finanţate în totalitate din surse proprii, acest lucru nu ar fi posibil datorita costurilor de investitie mari si 
implicit a costurilor generate de un imprumut de asemenea valoare.  

 

b) este esenţială pentru implementarea proiectului 

  Da X                                         Nu □ 

Justificare:  

 Asistenta financiara nerambursabila solicitata in vederea realizarii proiectului de fata va fi 
esentiala pentru implementarea proiectului, dat fiind faptul ca aceasta presupune o valoare destul de mare 
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care depaseste posibilitatile financiare ale SC Tiplexim SRL si parteneri. Imbunatatirea infrastructurii de 
transport reprezinta pentru regiunile de dezvoltare un obiectiv strategic de dezvoltare iar cresterea 
competitivitatii economice reprezinta pentru polul de crestere Craiova de asemenea un obiectiv strategic 
de dezvoltare in corelare si interdependenta cu cele  regionale si de aceea au fost stabilite in portofoliu 
local respectiv metropolitan, proiecte strategice de importanta deosebita, cum este si cazul proiectului de 
fata, care sa sprijine si sa intensifice dezvoltarea infrastructurii de transport cu impact direct asupra 
dezvoltarii economice metropolitane, regionale.. Oportunitatea de finantare a proiectului propus oferita 
prin Programul Operational Sectorial CCE, Axa prioritara 1 constituie modalitatea cea mai buna de 
punere in aplicare a obiectivelor  proiectelor prioritare pentru dezvoltarea de sprijin al afacerilor de interes 
national, international si crestere economica. 

 

2.11 INFORMARE ŞI PUBLICITATE  

 

Nr. Activitatea de informare şi publicitate  

(vă rugăm descrieţi, pe scurt) 

Durata estimată/ 
Perioada 

Costuri estimate 

1 3.1. Publicare anunt de inceput pentru 
proiect  

Una aparitie/L1 300 

2 3.2 Realizare placa informativa privind 
proiectul  

Una luna/L1 750 

3 3.3.Tiparire 100 pliante informative pentru 
rpoiect si 10 etichete autocolante  

2 luni/L3-L4 900 

4 3.4. Realizare placa permanenta 
informativa privind proiectul  

Una luna/L11 750 

5 3.5. Publicare anunt de sfarsit pentru 
proiect  

Una luna/L15 300 

  

 

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

 

3.1 MODUL ÎN CARE PROIECTUL VA RESPECTA PRINCIPIUL  “POLUATORUL 
PLĂTEŞTE” (dacă este cazul) 
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Analizand activitatile care se vor desfasura in proiect si ceea ce isi propune in viitor firma, se poate afirma 

ca se respecta regulile de dezvoltare durabila bazate pe mentinerea unui nivel minimal al capitalului 

natural prin: 

- achizitia de echipamente de ultima generatie, practic nepoluante si eficiente energetic prin consumul 

redus  

- solutia pentru modernizarea halelor are prevazute lucrari pentru eficienta energetica a cladirilor 

(tamplarie termopan, izolatie termica) 

- reducerea consumurilor de combustibil prin inlocuirea deplasarilor cu comunicare prin Internet 

pentru rezolvarea problemelor de aprovizionare, vanzare, comunicare cu autoritatile 

S-au prevazut urmatoarele tipuri de economii : 

a) economiei de combustibil: 

• limitarea deplasarilor prin aprovizionarea cu materiale consumabile de la firme de distributie cu 

livrare la sediul nostru 

b) economia de consum energetic 

• aparatura achizitionata prin proiect va avea un consum de energie foarte redus 

• s-au prevazut, la locatia proiectului, corpuri de iluminat echipate cu lampi eficiente energetic, 

precum si sisteme de control automat al iluminatului 

• solutia pentru modernizarea halelor are prevazute lucrari pentru eficienta energetica a cladirilor 

(tamplarie termopan, izolatie termica) 

• solutie de obtinere a apei calde cu panouri solare 

c) economia consumului de apa 

• dotarea cu armaturi cu consum redus de apa la obiectele sanitare  

d) economia consumului de hartie 

• comunicatiile vor fi facute majoritar prin email reducand semnificativ costurile de consum  

• arhivele vor fi tinute electronic 

Pentru protectia mediului: 
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a) apele reziduale sunt evacuate la reteaua de canalizare a proprietarului cladirii/platformei 

industriale; 

b) pentru deseurile solide si menajere va fi folosit furnizorul de servicii de salubritate al 

proprietarului cladirii/platformei industriale 

c) În consecinta,   Proiectul asigura inlocuirea practicilor energointensive si consumatoare de resurse 

neregenerabile cu un nou mod tehnic si tehnologic,   care sa nu mai afecteze natura,   activitatea 

economica si care imbunatateste conditiile de munca ale oamenilor. 

In activitatea de productie SC TIPLEXIM SRL Craiova nu produce deşeuri periculoase pentru mediu, 

deşeuri care necesită metode speciale de păstrare sau prelucrare în vederea valorificării sau neutralizării. 

 

3.2  DEZVOLTAREA DURABILĂ 

În sensul dezvoltării durabile, prin tematica abordata proiectul propus va contribui la: 

 A.dezvoltarea dimensiunii sociale şi economice prin: 

Promovarea celor mai bune tehnologii disponibile, din punct de vedere economic si ecologic: 

o Promovarea transportului urban cu tracţiune electrică ca mijoc de transport ecologic 

o Dezvoltarea unor produse care să asigure un consum energetic redus 

Creşterea economică prin dezvoltarea mijloacelor pentru transport urban . 

O nouă calitate a proceselor de creştere economică sprijinite pe o economie bazată pe cunoaştere prin 

contribuţie la dezvoltarea stocului de cunoaştere, transferul rezultatelor în economie si societate. 

1.Restructurarea tehnologică prin abordarea de tehnologii şi tehnici evoluate 

2.Combaterea sărăciei prin: 

o Mărirea numărului de locuri de muncă; 

o Creşterea veniturilor; 

o Creşterea productivităţii. 

3.Modificarea modelelor de consum prin promovarea transportului urban cu mijloace nepoluante cu 

(consum redus de energie, nu emite gaze cu efect de seră, poluează fonic mai putin decât solutia clasică). 

4.Protejarea şi promovarea condiţiilor pentru viaţa umană 
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o crearea unui sistem de evaluare care să stimuleze şi să recompenseze performanţa reală, 

excelenţa; 

o claritate si transparenţă privind promovarea în cariera profesională; 

o formarea tinerilor  

5.Promovarea dezvoltării aşezărilor umane durabile ca urmare a efectelor dezvoltării transportului pe 

calea ferată, cresterea adresabilitătii la transportul feroviar de călători prin scăderea pretului călătoriei, 

cresterea confortului si sigurantei 

6.Integrarea mediului şi a dezvoltării într-un  proces unitar – dezvoltarea mijloacelor de transport 

nepoluante  duce implicit la protejarea mediului  

B.conservarea şi managementul resurselor naturale, prin: 

• conservarea resurselor energetice prin introducerea pe piată a unui mijloc de transport consumator 

de mai putină energie decât mijloacele utilizate în prezent în tară 

• managementul calităţii şi cantităţii deşeurilor rezultate din activitate de productie sub aspectul 

problemelor de mediu 

C.Întărirea rolului grupărilor majore, prin: 

• Acţiuni destinate dezvoltării durabile şi echitabile a femeilor - promovarea femeilor în 

managementul proiectului şi în echipa de cercetători,  

• Creşterea rolului tineretului în cadrul dezvoltării durabile – promovarea tinerilor în echipele de 

mamagement si cercetători , 

• Întărirea rolului sectorului afacerilor şi al industriei prin dezvoltarea producţiei de componente de 

material rulant, 

Astfel proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabilă prin generare de 

beneficii si prin protejarea mediului înconjurător. Trebuie să satisfacem nevoile curente fără a 

compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi. Astfel putem să contribuim 

la cresterea calitătii vietii oamenilor prin:reducerea timpilor de parcurs pentru persoane, reducerea 

costurilor legate de mediul inconjurator,reducerea timpilor de parcurs a tramvaielor ,crearea locurilor de 

munca temporare pe perioada de implementare a proiectului,crearea de locuri de munca permanente in 

cadrul membrilor polului Inovtrans  



 

  
 
  
 
 
 
 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”  
- co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - 

Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”  
Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” 

Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente Structurale 
2007 - 2013 

Beneficii datorită reducerii timpului de călătorie - viteza de circulaţie pe traseele de tramvai creşte de 

la viteza medie actuală de cca. 23 km/h la o viteză medie de 28 km/h. 

Beneficii datorită economiei de costuri de transport-Creşterea numărului de călători pe traseul de 

tramvai astfel valoarea economiei de cost  pentru energia consumată pentru transportul unui calator este 

(0,090 – 0,028=) 0,062 lei/ calator. 

Beneficii din scaderea costurilor si emisiilor poluante ale transportului in comun cu mijloace nepoluante 

(tramvai electric) 

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE  

Egalitatea de sanse este un principiu fundamental al democratiei. 

Egalitatea de sanse trebuie privita din prisma egalitatii dintre femei si barbati,  tratamentul egal indiferent 

de varsta rasa,  nationalitate,  religie, asa cum este stipulate si in Legea 202/2002. 

Urmatoarele principii de baza ale U.E. privesc eliminarea inegalitatii intre barbati si femei: 

• un salariu egal pentru femeile si barbatii executand aceeasi munca; 

• un tratament egal privind accesul la munca,   învatamantul vocational,   promovarea si conditiile de 

lucru,   cu dorinta de a elimina discriminarea directa si indirecta; 

• tratament egal pentru femeile şi barbatii care lucreaza ca liber profesionisti; 

• ameliorarea sanatatii si sigurantei pentru salariatele gravide sau care au nascut de curand; 

• reconcilierea dintre activitătile de serviciu si viata de familie (concediu parental). 

Cu intrarea in vigoare a Tratatului de la Amsterdam (mai 1999),   UE s-a angajat decisiv sa promoveze 

egalitatea intre femei si barbati (gender equality) si sa integreze egalitatea de gen la toate nivelurile 

europene (gender mainstreaming process). Astfel,   in Partea 1“Principii” se disting intre obiectivele 

Comunitatii Europene,   doua aspecte:  eliminarea inegalitatilor (art.2) si promovarea egalitatii intre femei 

si barbati (art.3.2). De asemenea,   in art.13 se stabileste ca trebuiesc intreprinse actiuni concrete pentru 

combaterea discriminarii dupa criteriul de sex. 

Strategia Comunitara pentru Egalitatea de Gen  care se bazeaza pe 5 obiective strategice: 
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1. Egalitatea in viata economica; 

2. Participarea egala la procesul decizional; 

3. Egalitate in viata sociala; 

4. Egalitate in viata civila 

5. Schimbarea rolurilor traditionale si depasirea stereotipiilor de gen. 

Integrarea principiului egalitatii de sanse se regaseste in toate fazele de elaborare,   implementare si 

operare ale proiectului S.C. Tiplexim  SRL, argumentele ce pot susţine aceasta afirmatie fiind  

1. Colectivul care va implementa proiectul este format din tineri si maturi astfel incat se imbina in acest 

mod energia si abilitatile specifice ale tinerilor cu maturitatea,   experienta si competentele celor maturi. 

2. In echipa care va realiza exploatarea proiectului s-a  avut in vedere participarea femeilor si tinerilor, 

fara discriminare. 

3. Angajatele femei din cadrul firmei vor avea aceleasi responsabilitati si vor fi salarizate similar cu 

colegii barbati 

In cadrul proiectului se va respecta: 

- Egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul muncii 

- Egalitatea de sanse si tratament in ceea ce priveste accesul la educatie,   la sanatate,   la cultura si la 

informare 

- Egalitatea de sanse intre femei si barbati in ceea ce priveste participarea la luarea deciziei 

- Acordarea de sanse egale indiferent de varsta 

- Respectul fata de persoanele cu handicap 

- Nediscriminarea persoanelor de alta etnie 

Pentru a se sublinia aceste principii, in organigrama firmei s-a prezentat personalul si sub aspectul varstei 

si sexului , pentru evidentierea participarii tinerilor si femeilor. 

S.C. Tiplexim SRL va avea angajati  numai persoane care dau dovada de competenta profesionala fiecare 

pe postul pe care este angajat,   indiferent de sex,   orientare religioasa sau varsta. 
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In ceea ce priveste grupurile tinta identificate pentru dezvoltarea activitatii firmei, acestea sunt tratate 

nediscriminatoriu,  neavand relevanta apartenenta la minoritati religioase sau etnice ori situare geografica.  

In ceea ce priveste locatia in care va fi implementat proiectul : 

- pentru accesul in cladire se va prevede din constructie  sa se realizeze o rampa pentru accesul 

carucioarelor persoanelor cu handicap locomotor  

- in interior , intrerupatoarele pentru iluminat vor fi situate la inaltime mica putand fi accesate din carucior 

de persoanele cu handicap locomotor. 

- toaletele vor fi prevazute cu bara de sprijin pe pereti 

3.4 ACHIZIŢII  

ACHIZIŢII DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE 

FINANŢARE 

Nr. 
Crt. 

Obiectul contractului/ 

Acordului-cadru 

pentru realizarea 
proiectului 

Valoarea reală 
(lei) 

Procedura 

aplicată 
Data începerii 

procedurii 

Data finalizării 
procedurii/Stadiul 

procedurii 

1 Achizitie servicii de 
realizare proiect tehnic 
de modernizare si 
studiu de fezabilitate 

                                                  
64.357     

 

Achizitie 
directa 

15.01.2013  01.02.2013  
/finalizata 

2      

…      

 

ACHIZIŢII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII 

DE FINANŢARE 

Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractului/Acordului-cadru 
pentru realizarea proiectului 

Valoarea 
estimată 

(lei) 

Procedura 
aplicată 

Data 
estimată 
pentru 

începerea 
procedurii 

Data 
estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii 
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1 Achizitie lucrari de 
modernizare   

5.787.892 Conform 
Instructiuni de 
achizitii pentru 
beneficiarii 
operatori 
economici privati 
ai POSCCE  

1 3 

2 Achizitie si contractare 
echipamente si active 
necorporale 

5.993.377 Conform 
Instructiuni de 
achizitii pentru 
beneficiarii 
operatori 
economici privati 
ai POSCCE  

1 3 

3 Achizitie si contractare servicii 
de audit 

5.000 Conform 
Instructiuni de 
achizitii pentru 
beneficiarii 
operatori 
economici privati 
ai POSCCE  

14 14 
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4. BUGETUL PROIECTULUI/SURSE DE FINANŢARE 

 

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE 
CHELTUIALĂ 

Pentru proiecte de infrastructură de afaceri: 

 

Nr. 
crt. Finanţarea nerambursabilă Contribuţia proprie 

 
Denumirea cheltuielii*  

Valoarea 
totală a 

cheltuielii cu 
TVA (lei) 

Valoarea 
totală 

eligibilă a 
cheltuielii 

(lei) 

Prevederile 
legale 

(intensitatea 
ajutorului 
de stat) 

(%) 

Procentul 
aplicat 

(%)  

Valoarea 
finanţării 

nerambursabile 

 

(lei) 

la valoarea 
eligibilă a 
cheltuielii 

(lei) 

Cheltuieli 
conexe şi 
neeligibile 

(lei) 

0 1 2 = 3+8 3= 6+7 4 5 6 7 8 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

1 Teren 0 0 0 0 0 0 0 

2 Clădiri, instalaţii 
aferente construcţiilor 

- Achiziţie 

- Construcţie 

- Modernizare 

 

 

 

 

7.282.557,2 

 

 

 

 

5.787.892 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

4.051.524,4 

 

 

 

 

1.736.367,6 

 

 

 

 

1.494.665,2 

3 Mijloace fixe 

- Tangibile 

- Intangibile 

 

7.366.911 

64.877 

 

5.941.057 

52.320 

 

30 

30 

 

30 

30 

 

4.158.740 

36.624 

 

1.782.317 

15.696 

 

1.425.854 

12.557 

 TOTAL PARŢIAL 14.714.345,2 11.781.269 30 30 8.246.888,4 3.534.380,6 2.933.076,2 

CHELTUIELI NEELIGIBILE 
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1 

Taxa pe valoarea 
adăugată (deductibilă 
pentru cheltuielile 
eligibile si deductibilă si 
nedeductibilă pentru 
cheltuielile neeligibile)  

2.866.143       

2 
Cheltuieli pentru 
informare şi publicitate 
privind proiectul 

3.000       

3 
Cheltuieli pentru 
managementul 
proiectului 

0       

4 

Cheltuieli aferente 
serviciului de realizare a 
raportului independent 
de audit final  

5.000       

5 Cheltuieli pentru 
instruire personal 

3.500       

 TOTAL PARŢIAL 2.877.643       

 TOTAL GENERAL (Total buget 
proiect) 

 

14.808.407,2 

(Total 
valoare 
eligibilă) 

11.781.269 

  (Total valoare 
asistenţă 
nerambursabilă) 

8.246.888,4 

  

 

* Conform Ordinului comun al Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministrului 
Finanţelor Publice şi Ministrului Afacerilor Europene cu numărul MECMA 317/2012, numărul MFP 
385/2012 şi numărul MAEUR 189/2012, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 219/2.04.2012. 
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4.2  SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI  

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANŢARE VALOARE (lei) 

I VALOAREA TOTALĂ A 
PROIECTULUI 

14.808.407,2 

II VALOAREA NEELIGIBILĂ A 
PROIECTULUI 

3.027.138,2 

III VALOAREA ELIGIBILĂ A 
PROIECTULUI 

11.781.269 

1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 

8.246.888,4 

2 CONTRIBUŢIA 
SOLICITANTULUI 

3.534.380,6 

2.1 Contribuţia în numerar 3.534.380,6 

2.2 Imprumut  

 

 

5. DECLARAŢIE 

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt 
corecte şi asistenţa financiară pe care o solicit este necesară proiectului pentru a se derula conform 
descrierii.  

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă, la data depunerii prezentei cereri, despre niciun motiv 
pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

Înţeleg că dacă cererea de finanţare (cuprinzând şi documentele anexate la cerere) nu este completă cu 
privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, proiectul ar putea fi respins, fără a 
crea nicio obligaţie din partea Autorităţii de Management sau a altor instituţii implicate. 

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals 
în declaraţii. 

 

DATA ÎNTOCMIRII:     

                                                                                                     NUME ŞI PRENUME: 
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                                                                                   [Se va specifica în clar numele şi funcţia]                  

                                                                                           SEMNĂTURA AUTORIZATĂ 

   

6. ANEXE ŞI CERTIFICAREA CERERII DE FINANŢARE - INFORMATIV 

[Pentru conformitatea cu cerinţele obligatorii pentru ca o cerere de finanţare să fie acceptată, este 
obligatorie depunerea odată cu cererea de finanţare a tuturor documentelor menţionate în ANEXA 2 – 
Opis, partea B] 



 

  
 
  
 
 
 
 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013”  
- co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională - 

Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”  
Domeniul major de intervenţie D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” 

Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional” 
 

UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente Structurale 
2007 - 2013 

 

OPIS 

A. DOCUMENTE AFERENTE CERERII DE FINANŢARE  
 

Nr. 

 crt. 

Tip document Original / 
copie 

Perioada de 

valabilitate 

Nr. Pag.  

(de 
la...până 

la...) 

DA 
sau 
N/A 

1 Opisul cererii de finanţare semnat de 
către reprezentantul legal al 
solicitantului - conform Model  A 
(partea B) 

original N/A   

2 Cererea de finanţare în formatul solicitat  
- Anexa 1 

original N/A   

3 Declaraţia de eligibilitate a solicitantului 
şi proiectului - conform Model  F 

original permanent   

4 Acord de parteneriat – conform Model 
N 

original permanent   

4 CV - conform Model G 

(opţional) 

original permanent   

5 Fişe de post pentru echipa de 
management a proiectului 

(opţional) 

original N/A   

6 Declaraţia de angajament - conform 
Model H 

original permanent   

7 Declaraţie privind situaţia întreprinderii 
(dacă este cazul) – conform Model F1 

 

original În vigoare la 
data 

depunerii 
Cererii de 
finanţare 
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8 Bilanţul pe ultimul exerciţiu financiar 
sau, în cazul entităţilor nou create, 
declaraţie pe proprie răspundere sau 
documente depuse la organismele 
fiscale competente care să evidenţieze 
cifra de afaceri, total active, numar 
angajaţi. 

Copie    

9 1 CD care conţine: copia versiunii PDF 
a Cererii de finanţare şi a documentelor 
anexate acesteia şi un fişier .DOC cu 
Formularul de identificare a 
Solicitantului – conform Model J 

N/A N/A   

 URMĂTOARELE DOCUMENTE SUNT NECESARE NUMAI PENTRU PROIECTELE 
DE INVESTIŢII şi CDI 

10 Studiul de fezabilitate – conform Model 
K  pentru proiecte de investiţii 

Sau 

Planul de afaceri – conform Model L 
pentru proiecte de cercetare 

 (după caz) 

original maxim 1 an 
vechime 

  

11 Autoevaluarea în raport cu criteriile de 
mediu – Model M 

original În vigoare la 
data 

depunerii 
Cererii de 
finanţare 

  

 URMĂTOARELE DOCUMENTE SUNT NECESARE NUMAI PENTRU PROIECTELE 
DE INVESTIŢII CARE PREVĂD CONSTRUCŢII 

12 Acordul Unic de mediu eliberat de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului sau 
dovada depunerii documentaţiei în 
vederea obţinerii Acordului Unic (dacă 
este cazul) 

 

copie  În vigoare la 
data 

depunerii 
Cererii de 
finanţare 

  

13 Avizul Natura 2000 sau negaţie (dacă 
este cazul) 

Copie În vigoare la 
data 

depunerii 
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Cererii de 
finanţare 

14 Autorizaţia de construire (dacă este 
cazul) 

Copie În vigoare la 
data 

depunerii 
Cererii de 
finanţare 

  

15 Certificatul de urbanism Copie În vigoare la 
data 

depunerii 
Cererii de 
finanţare 

  

 

Subsemnatul(a) < nume, prenume reprezentant legal al Solicitantului > în calitate de reprezentant legal al  
<denumire Solicitant> declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt în totală concordanţă cu 
cerinţele prevăzute în Ghidul solicitantului.  

Sunt conştient de faptul că orice nepotrivire între documentele existente în plicurile depuse şi situaţia 
reală poate duce automat la respingerea cererii de finanţare/rezilierea contractului şi returnarea sumelor 
rambursate, fără a crea nicio obligaţie din partea Autorităţii de Management. 

 

Semnătura: 

<Semnătura reprezentantului legal al Solicitantului> 

Data: 

<zz/ll/aaaa 
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