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RAPORT FINAL  
       01.03.2013-31.07.2016 

Program Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice 
Axa prioritar ă: 4 “Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în 

contextul combaterii schimbărilor climatice” 
Operaţiunea:               4.2 „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi 

capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin 
valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a 
resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai 
mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a 
biocombustibilului, a  resurselor geotermale şi a altor resurse 
regenerabile de energie” în cadrul domeniului major de 
intervenţie 4.2 ”Valorificarea resurselor regenerabile de energie 
pentru producerea energiei verzi” 

 
 

1. Raportului final al proiectului „Amenajare parc eolian Curcubăta” 

2. Perioada de raportare 01.03.2013-31.07.2016 

3. Informa ţii despre Beneficiar  

Nume Beneficiar           S.C. ENERGO PROIECT S.R.L. 

Adresa Municipiul Cluj Napoca, str. Fabricii. Nr. 5, 
ap. 161, judeţul Cluj, cod poştal 400620 

Punct de lucru: 

Municipiul Cluj Napoca, str. Tache Ionescu, 
nr.89A, judeţul Cluj, cod poştal 400473 

Contact Sorin Badau, tel. 0732 161 919 
Diana Precup,  tel. 0732 161 818 
tel./fax 0264.434.188 
e-mail: office@enpr.ro 

Cod fiscal/CUI RO 18672276 

4. Detalii despre proiect  

Cod SMIS 20684 

Denumirea proiectului Amenajare parc eolian Curcubăta 

Numărul contractului de finanţare  26RES/01.03.2013 

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

Centru, jud. Alba, loc. Avram Iancu 
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5. Stadiul proiectului 

Activitatea 1: Amenajarea terenului 
- scopul acestor lucrări este in stransa legatura cu cele pentru protecția mediului, necesitatea lor fiind 
impusă ca urmare a ambientului specific proiectului;  

- lucrarile de amenajarea terenului fac obiectul Contractului nr. 961/10.11.2014, incheiat cu 
executantul SC EUROPA CONSTRUCT SRL. 

- lucrarile s-au contractat prin achiziţie directă, respectand procedura din Ordin nr.1120/15.10.2013, 
Capitolul II „Achiziţia directă”, dosarul achizitiei s-a depus la OIE spre verificare sub nr. 
230214/12.01.2015, insa, conform raspunsului oferit de OIE, acesta va fi analizat la momentul in 
care va fi inclus intr-o cerere de rambursare/plata. 

- s-a dat Ordinul de incepere a lucrarilor cu data de 15.04.2015. 

- în cadrul acestei activităţi s-au realizat lucrările pentru pregătirea amplasamentului şi au constat în: 

curăţarea terenului de vegetaţie, inclusiv relocare jnepenis (mutarea manuală a jnepenisului din 
zonă), evacuarea si depozitarea materialelor rezultate, decaparea stratului vegetal, peisagistică;  

- ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, lucrările au fost suspendate pentru mai multe 
săptămâni. Din acest motiv activitatea a depasit termenul previzionat de finalizare a acestei 
activitatii, 31.05.2015, din Graficul de executie al proiectului. 

- lucrările au fost finalizate si au fost receptionate prin Proces verbal nr.1/30.07.2015; 

- Am primit factura cu situatia de lucrări aferentă, contravaloarea acesteia fiind achitată integral din 
surse proprii. Cererea de plată aferentă a fost respinsă datorită unei necorelări a codului CAEN 
autorizat al executantului (Notificarea OIE nr. 237990/28.09.2015). 

- Această activitate s-a încheiat. 
 

Activitatea 2: Amenajări pentru protec ţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

- s-a incheiat contractul nr.1556/03.02.2016 cu o firma specializata, Unitatea de Suport pentru 
Integrare SRL, având ca obiect prestarea de activităţi de protecţie a mediului pentru refacerea 
cadrului natural;  
- s-au efectuat lucrările de amenajare pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială în 
vederea stingerii efectelor impactului asupra mediului, după cum urmează: 

• refacerea amplasamentelor prin lucrări de grăpare superficială, greblare  și asternere strat de 
fân, însămânțare cu specii ierboase aparținând florei spontane locale, cilindrare; 

• corectarea perimetrelor afectate de tasări prin lucrări de grăpare superficială, greblare și 
așternere strat de fân, însămânțare cu specii ierboase aparținând florei spontane locale, 
cilindrare; 

• corectarea perimetrelor afectate de eroziuni, stabilizare cu anrocamente prelevate de la 
nivelul amplasamentului prin așezare manuală; 

• realizarea de însămânțări și supraînsămânțări cu material vegetal uscat (așternere de fân cosit 
din imediata proximitate), conform prescripțiilor de gestiune din actele de reglementare pe 
linie de mediu; 

• măsuri punctuale de refacere a mediului prin realizarea de microstructuri în măsură a susține 
speciile de floră  și faună locală; 

• realizarea de structuri integrate în peisaj în scopul eliminării unor efecte cu risc potențial 
pentru factorii de mediu (realizarea de saltele și gabioane cu anrocamente); 

- lucrările au fost finalizate si fiind corespunzator indeplinite au fost receptionate in data de 
27.06.2016; 
- mai mult, in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii/furnizare, în documentaţia de 
atribuire a fost prevăzută o declaraţie pe propria răspundere  prin care agentul economic se angaja să 
respecte cerintele de mediu din legislaţia de mediu aplicabila atât în întocmirea ofertei, cât şi pe 
perioada derulării contractului, pe şi în afara santierului. 
- Această activitate s-a încheiat. 
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Activitatea 3: Lucr ări de construire reţele electrice aferente parcului eolian 

- lucrările de construire reţele electrice s-au suspendat de mai multe ori ca urmare a dificultatilor 
intampinate in cadrul procedurii de achiziţie turbine dar si a instaurarii conditiilor meteorologice 
nefavorabile in zona destinata implementarii proiectului. Lucrările au fost finalizate la data de 
15.07.2015. Din cauza suspendarilor, activitatea a depasit termenul previzionat de finalizare a acestei 
activitatii- 31.05.2015. Cu toate acestea, acest decalaj nu a afectat întru-nimic graficul total de 
execuție al proiectului, necesitatea obiectivă a finalizării acestor lucrări fiind corelată cu data 
previzionată pentru instalarea turbinelor eoliene. 
- s-a depus Cererea de plata nr.2/24.04.2015 aferenta contractului de achizitie nr. 669/12.07.2013, 
inregistrata la OIE sub nr. 232995/24.04.2015. 
- s-a aplicat corectia financiara de 5% din valoarea sumei solicitate si aprobate la plata prin 
Notificarea OIE nr. 233185/30.04.2015. 

- s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta Cererii de plata nr.2/24.04.2015 sub nr. OIE 
233448/11.05.2015, raspunsul fiind primit prin Notificarea OIE nr. 233664/18.05.2015. 

- s-a depus Cererea de plata nr.4/08.07.2015 aferenta contractului de achizitie nr. 669/12.07.2013, 
inregistrata la OIE sub nr. 236050/08.07.2015. 
- s-a aplicat corectia financiara de 5% din valoarea sumei solicitate la plata, pentru factura de lucrari 
electrice efectuate, prin Notificarea OIE nr. 236578/22.07.2015. 

- s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta Cererii de plata nr.4/08.07.2015 sub nr. OIE 
237290/20.08.2015, raspunsul fiind primit prin Notificarea OIE nr. 237300/20.08.2015. 

- S-a depus Cererea de plata nr.7/06.11.2015 aferenta contractului de achizitie nr. 669/12.07.2013, 
pentru factura aferenta situatiei de lucrari finala inregistrata la OIE sub nr.  239086/06.11.2015. 
- s-a aplicat corectia financiara de 5% din valoarea sumei solicitate la plata, pentru factura de lucrari 
electrice efectuate, prin Notificarea OIE nr. 230225/14.01.2016. 

- s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta Cererii de plata nr.7/06.11.2015, inregistrata la 
OIE sub nr.311187/18.12.2015, raspunsul fiind primit prin Notificarea OIE nr. 230225/14.01.2016. 

- Din punct de vedere al execuției, Constructorul a obtinut autorizatiile necesare efectuarii 
bransamentului electric, a intocmit in conformitate cu prevederile contractuale Proiectul Tehnic si a 
realizat lucrarile de executie a retelei electrice, acesta pornind cu lucrarile atat de la Statia Baita 
inspre Parcul Eolian cat si de la Parcul eolian inspre Statia Baita. Lucrarile au fost realizate conform 
proiectului tehnic. 

- Lucrările au fost finalizate, efectuarea receptiei avand loc în data de 16.11.2015.  
- Această activitate s-a încheiat. 

 

Activitatea 4: Organizarea –derularea procedurii de achiziţie turbine 

- Procedura de achiziţie turbine eoliene a presupus organizarea a patru proceduri de achizitie, 
cu următoarele etape: 

Prima procedură: 

• a fost întocmită nota privind determinarea valorii estimate; în urma verificării încadrării 
valorii estimate peste pragul prevăzut de OUG 34/2006, art. 19, s-a stabilit că în cazul 
acestei achiziţii (furnizare) se aplică procedura prevăzută de Ordinul 1050/2012. 

• a fost pregatită documentaţia de atribuire şi a fost publicat anunţul de participare în 
cotidianul Puterea in data de 03.10.2013;  

• de asemenea au fost transmise 3 invitaţii de participare catre societatile:  
� NORDEX ENERGY ROMANIA  
� VESTAS ROMANIA 

� GENERAL ELECTRIC ENERGY 
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• procedura de atribuire s-a anulat; motivul anularii procedurii este lipsa prezentarii, pana la 
data limită de depunere a ofertelor- 31.10.2013, de oferte acceptabile (conform ordinului 
1050/2013 –Descrierea procedurii-  etapa Derularea procedurii, procedura se anuleaza in 
cazul in care nu se primesc cel putin trei oferte acceptabile).   

A doua procedură: 

• a fost întocmită nota privind determinarea valorii estimate actualizata și s-a stabilit 
aplicabilitatea Ordinului MFE nr. 1.120 din 15 octombrie 2013.  

• procedura a fost reluata in luna februarie, întrucât în cadrul procedurii se solicita inclusiv 
transportul turbinelor pana la amplasament; avand in vedere ca proiectul este situat intr-o 
zona cu acces dificil pe perioada iernii, s-a hotarat ca procedura sa se desfasoare intr-o 
perioada care sa permita, din punct de vedere al conditiilor meteorologice, accesul 
potentialilor ofertanti la amplasament, in cazul in care acestia solicita acest lucru. 

• Astfel, in data de 19.02.2014 a fost publicat pe pagina web www.fonduri-ue.ro, sectiunea 
„Achizitii privati”, insotit de specificatiile tehnice, anuntul cu privire la procedura de 
atribuire.  

• termenul limita initial de depunere a ofertelor, 28.02.2014, a fost prelungit la cererea unui 
posibil ofertant pana la 07.03.2014. 

• până la termenul limită, 07.03.2014, ora 10.00, a fost depusa 1 oferta de către VESTAS 
CEU ROMANIA SRL – prin curierat rapid. 

• Au fost solicitate clarificari la oferta depusa, in data de 10.03.2014 si, respectiv, 
20.03.2014. 

• In urma raspunsurilor oferite in data de 13.03.2014 si 25.03.2014 de catre VESTAS CEU 
ROMANIA SRL la solicitarile de clarificari, prin Procesul verbal de evaluare a ofertelor 
nr. 816/31.03.2014, singura oferta depusa a fost respinsa, ca fiind neconforma cu 
prevederile documentatiei de atribuire. 

• Totodata, s-a decis reluarea procedurii de atribuire, cu luarea in considerare a motivelor 
care au stat la baza ofertei respinse, urmand a fi analizata oportunitatea modificarii 
cerintelor documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini. 

A treia procedură: 

• Procedura a fost reluata in data de 10.04.2014 prin publicarea pe pagina web 
www.fonduri-ue.ro, sectiunea „Achizitii privati”, insotit de specificatiile tehnice, anuntul 
cu privire la procedura de atribuire.  

• până la termenul limită, 15.05.2014, ora 10.00, a fost depusa 1 oferta de către NORDEX 
ENERGY ROMANIA SRL– oferta receptionata prin  curierat rapid.  

• Au fost solicitate clarificari la oferta depusa in data de 21.05.2014; 

• Raspunsul la solicitarea de clarificari a fost receptionat in data de 18.06.2014. 

• S-a intocmit Nota justificativă de adjudecare nr. 875/30.06.2014.  

• Procedura de atribuire s-a încheiat. 

• Prin Decizia nr. 6/15.12.2014, luand in considerare faptul ca oferta NORDEX ENERGY 
ROMANIA SRL cu nr.839/15.05.2014, valabila 120 zile, a expirat la data de 11.09.2014, 
si a faptului ca Partile nu au convenit asupra tuturor aspectelor contractuale, în pofida 
numeroaselor negocieri, procedura de atribuire, demarata in 10.04.2014, s-a anulat. 

• Prin aceeasi decizie, s-a aprobat reluarea procedurii de atribuire cu propunerea de 
modificare a documentatiei de atribuire si simplificarea formularelor si s-a numit 
persoana responsabila pentru urmatoarea procedura – Dl. Mocan Ioan, managerul de 
proiect. 

• Prin adresa nr. 984/15.12.2014, transmisa prin fax,  NORDEX ENERGY ROMANIA 
SRL a fost instiintata cu privire la decizia de anulare a procedurii. 

• A fost publicat pe pagina web www.fonduri-ue.ro, sectiunea „Achizitii privati”, anuntul 
nr. 985/15.12.2014 cu privire la anularea procedurii. 
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A patra procedură: 

• a fost întocmită nota privind determinarea valorii estimate actualizata și s-a stabilit 
aplicabilitatea Ordinului MFE nr. 1.120 din 15 octombrie 2013.  

• Procedura a fost reluata in data de 15.12.2014 prin publicarea pe pagina web 
www.fonduri-ue.ro, sectiunea „Achizitii privati”, insotit de specificatiile tehnice, anuntul 
cu privire la procedura de atribuire.  

• A fost publicata Notificarea de indreptare a erorii materiale nr.990/18.12.2014 prin 
actualizarea specificatiilor tehnice. 

• până la termenul limită, 22.12.2014, ora 12.00, a fost depusa 1 oferta de către VESTAS 
CEU ROMANIA SRL– oferta depusa de reprezentanti împuterniciti- D-na Irina Daniela 
Ursache si Dl. Ion-Alexandru Lambru. 

• S-a solicitat clarificari la oferta depusa prin adresa nr. 997/22.12.2014. 

• In urma raspunsului primit la solicitarea de clarificari s-a intocmit Nota justificativă de 
adjudecare nr. 1001/23.12.2014. Oferta VESTAS CEU ROMANIA SRL a fost declarata 
castigatoare.  

• Procedura de atribuire s-a încheiat. 

• Dosarul achizitiei s-a depus spre verificare la OIE sub nr. 230216/12.01.2015, concluziile 
verificarii efectuate fiind transmise prin adresa OIE nr. 231118/09.02.2015, conform 
careia nu au fost constatate abateri de la prevederile Ordinului MFE nr. 1120/2013 care sa 
conduca la aplicarea de corectii financiare. 

• Aceasta activitate s-a încheiat. 
 

În cadrul acestei activităţi este prevăzută şi procedura de achiziţie lucrări re ţele electrice: 

• a fost întocmită nota privind determinarea valorii estimate; în urma verificării încadrării 
valorii estimate sub pragul prevăzut de OUG 34/2006, art. 9c), s-a stabilit că în cazul 
acestei achiziţii (servicii şi lucrări) se aplică procedura prevăzută de Ordinul 1050/2012. 

• anunţul de participare a fost publicat în 2 ziare de circulaţie naţională cu o bună acoperire 
(conform tiraj BRAT); 

• în urma publicării anunţului şi transmiterii invitaţiilor de participare, au solicitat 
documentaţia de atribuire societaţile: 
� SC ELPREST SRL  

� SC AMPER GRUP SRL  
� SC ELECTRO GAZ INSTAL SRL 

� SC ETS SERVICE SRL  

� SC LINIAL ELECTRIC SRL 

• până la termenul limită, au fost depuse 3 oferte de către societatile: SC ETS SERVICE 
SRL, SC AMPER GRUP SRL, SC LINIAL ELECTRIC SRL; 

• procedura de atribuire s-a încheiat. 

• conform procesului verbal de adjudecare din 08.07.2013,  a fost încheiat contractul nr. 
669/12.07.2013 cu ofertantul declarat câştigător SC AMPER GRUP SRL. 

• Concluziile privind verificarea dosarului achizitiei au fost comunicate prin Nota OIE nr. 
231055/06.02.2014 (s-a aplicat o corectie financiara de 5% din valoarea sumelor ce vor fi 
aprobate la plata in cadrul cererilor de rambursare aferente contractului nr. 
669/12.07.2013 incheiat cu SC AMPER GRUP SRL). 

- Aceasta subactivitate s-a încheiat. 
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* Ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 33/2014 pentru aprobarea Metodologiei 
privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru 
energia electrică reactivă, a apărut necesitatea achizionării unei bobine electrice pentru tratarea 
reactivului 1,55 Mvar cu reglaj continuu.  

În acest sens a fost transmisă Notificarea nr. 11_revizuita (sub nr. OIE 239231/12.11.2015), 
motivându-se necesitatea includerii acestei achiziții în cadrul cheltuielilor eligibile. 
Pentru încheierea contractului de achiziție a fost urmată procedura simplificată reglementată de 
Ordinul nr.1120/2013: 

• a fost întocmită nota privind determinarea valorii estimate actualizata și s-a stabilit 
aplicabilitatea Ordinului MFE nr. 1.120 din 15 octombrie 2013.  

• Procedura a fost demarată in data de 27.10.2015 prin publicarea pe pagina web 
www.fonduri-ue.ro, sectiunea „Achizitii privati”, insotit de specificatiile tehnice, anuntul 
cu privire la procedura de atribuire.  

• până la termenul limită, 03.11.2015, ora 12.00, a fost depusa 1 oferta de către ENERGO 
LINE EQUIPMENT SRL. 

• In urma evaluării ofertei, s-a intocmit Nota justificativă de adjudecare nr. 
1331/03.11.2015. Oferta ENERGO LINE EQUIPMENT SRL a fost declarata 
castigatoare.  

• Procedura de atribuire s-a încheiat. Contractul s-a semnat la data de 05.11.2015. La 
aceeași dată, anunțul privind atribuirea contractului a fost publicat pe pagina web 
www.fonduri-ue.ro, sectiunea „Achizitii privati”. 

- Contractul s-a atribuit pentru prețul de 708.600 lei +TVA.  
- S-a achitat un avans în cuantum de 283.440 lei +TVA, garantat printr-o scrisoare de garanție 
bancară emisă de UNICREDIT TIRIAC BANK SA.  

- Această plată a facut obiectul Cererii de rambursare clasică nr. 7/13.11.2015 avand nr. OIE 
239285/16.11.2015. 

- Dosarul achiziției a fost înaintat spre verificare odată cu Cererea de rambursare clasică nr. 
7/13.11.2015; 
- S-a raspuns la solicitarea de clarificari, aferenta dosarului de achizitie, prin adresa 
nr.1483/23.12.2015 (avand nr. OIE 230043/06.01.2016), transmisa initial pe e-mail. 
- in data de 16.12.2015 echipamentul s-a receptionat in site, astfel ca s-a incheiat procesul verbal de 
predare-primire a echipamentului; 

- s-a efectuat plata integrala a echipamentului, această plată facand obiectul cererii de rambursare 
nr.11/30.12.2015 (nr. de inregistrare OIE 311501/30.12.2015); 

- S-a raspuns la solicitarea de clarificari (adresa OIE nr.230375/21.01.2016) aferenta cererii de 
rambursare nr.11/30.12.2015 prin adresa nr.1540/25.01.2016 (avand nr. OIE 230481/27.01.2016); 
- in data de 29.12.2015, echipamentul a fost pus in functiune. 

 - S-a aprobat integral suma solicitata prin Cererea de rambursare clasică nr. 7/13.11.2015 (avand nr. 
OIE 239285/16.11.2015) prin Notificarea OIE nr. 230173/13.01.2016. 
- S-a aprobat integral suma solicitata prin Cererea de rambursare clasică nr. 11/30.12.2015 (avand nr.  
OIE 311501/30.12.2015) prin Notificarea OIE 230521/28.01.2016. 
- In datele de 16 si 17 februarie 2016 sumele aprobate in cadrul celor doua cereri de rambursare au 
fost incasate in contul destinat rambursarii cheltuielilor. 

- Aceasta subactivitate s-a încheiat. 
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Activitatea 5: Incheiere contract achiziţie turbine eoliene 
- A fost invitat ofertantul castigator la negocierea clauzelor contractuale prin adresa 

nr.1002/23.12.2014. 

- Semnarea contractului de furnizare echipamente nr. 1009 a avut loc in data de 30.12.2014. 

- S-a completat anunţul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informatii despre castigatorul 
contractului. 

- Aceasta activitate s-a încheiat. 

 

Referitor la achizitia turbinelor: 
- s-a depus Cererea de plata nr.3/27.04.2015 aferenta contractului nr.1009/30.12.2014,            

înregistrata la OIE sub nr. 233010/27.04.2015, pentru factura de avans. 

- toata suma solicitata la plata s-a aprobat prin Notificarea OIE nr. 233748/20.05.2015. 
- s-a efectuat viramentul contributiei proprii precum si al sumelor din fonduri nerambursabile 

(în urma primirii Notificarii AM POS CCE nr. 12445/26.05.2015); 
-  s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta cererii de plata nr.3/27.04.2015 

(înregistrata la OIE sub nr. 234018/29.05.2015).  

- La data de 30.09.2015, echipamentele au fost predate către subscrisa, în baza procesului-
verbal de predare-primire încheiat în acest sens, intrând în gestiunea subscrisei. 

- Echipamentele au fost lăsate în custodia și pe riscul furnizorului până la instalarea și punerea 
lor în funcțiune. 

- s-a depus Cererea de plata nr. 6/30.09.2015 aferenta contractului nr.1009/30.12.2014   
înregistrata la OIE sub nr. 238029/30.09.2015, având ca obiect plata transei a 2-a a valorii 
echipamentelor.  

- toata suma solicitata la plata s-a aprobat prin Notificarea OIE nr. 238980/03.11.2015. 

- s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta cererii de plata nr. 6/30.09.2015 sub nr. 
OIE 239379/18.11.2015, raspunsul fiind primit prin Notificarea OIE nr. 239840/04.12.2015. 

- S-a depus Cererea de plata nr. 8/16.11.2015, aferenta contractului de furnizare 
nr.1009/30.12.2014, înregistrata la OIE sub nr.239297/16.11.2015, având ca obiect plata 
transei a 3-a a valorii echipamentelor; 

- Toata suma solicitata la plata s-a aprobat prin Notificarea OIE nr. 240046/10.12.2015; 

- s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta cererii de plata nr. 8/16.11.2015 sub nr. 
OIE 311487/29.12.2015, raspunsul fiind primit prin Notificarea OIE nr.230394/22.01.2016. 

- S-a achitat ultima transa din valoarea echipamentelor in data de 30.12.2015, aceasta plata 
facand obiectul Cererii de rambursare finala nr.12/29.02.2016, (înregistrata la OIE sub nr. 
231129/29.02.2016). 

- S-a raspuns la solicitarea de clarificari (adresa OIE nr.231209/03.03.2016) aferenta cererii de 
rambursare finala nr.12/29.02.2016 prin adresa nr.1623/09.03.2016 (avand nr. OIE 
231294/11.03.2016); 

- Prin Notificarea OIE nr.231382/21.03.2016 privind situatia Cererii de rambursare finala, 
nr.12/29.02.2016, inregistrata la OIE sub nr.231129/29.02.2016, toata suma solicitata a fost 
aprobata la rambursare. 

- Aceasta subactivitate s-a încheiat. 
 

Activitatea 6: Organizare de şantier 
- Aceasta activitate s-a desfăsurat în mod continuu până la finalizarea lucrarilor de constructie 

a proiectului, inclusiv montare a turbinelor eoliene.  

- Aceasta activitate s-a încheiat. 
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Activitatea 7: Lucr ări de fundaţie turbine eoliene 
Pentru încheierea contractului de achiziție a fost urmată procedura simplificată reglementată de 
Ordinul 1120/2013: 

- a fost întocmită nota privind determinarea valorii estimate și s-a stabilit aplicabilitatea 
Ordinului MFE nr. 1.120 din 15 octombrie 2013.  

- Procedura a fost demarata in data de 03.10.2014 prin publicarea pe pagina web www.fonduri-
ue.ro, sectiunea „Achizitii privati”, insotit de specificatiile tehnice, anuntul cu privire la 
procedura de atribuire. 

- S-a primit o solicitare de clarificari la documentatia de atribuire din partea unui posibil 
ofertant – Luca Prest SRL. 

- raspunsul la solicitarea de clarificari s-a publicat pe pagina web www.fonduri-ue.ro prin 
actualizarea specificatiilor tehnice. 

- până la termenul limită, 14.10.2014, ora 12.00, a fost depusa 1 oferta de către ASOCIEREA 
S.C. POP GRUP INVEST S.R.L. si SC INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL – oferta 
depusa de reprezentant împuternicit- Dl. Pop Gheorghe; lider desemnat al asocierii este S.C. 
POP GRUP INVEST S.R.L. 

- s-au solicitat clarificari la oferta depusa prin adresa nr.940/1/14.10.2014.  
- In urma raspunsului la solicitarea de clarificari s-a intocmit Nota justificativă de adjudecare 

nr. 942/14.10.2014. 

- S-a incheiat contractul de achizitie nr. 946/20.10.2014 si s-a completat anunţul pe pagina web 
www.fonduri-ue.ro cu informatii despre castigatorul contractului. 

- Procedura de atribuire s-a încheiat. 
- Dosarul achizitiei s-a depus spre verificare la OIE sub nr. 237771/22.10.2014, concluziile 

verificarii efectuate fiind transmise prin adresa OIE nr.238734/25.11.2014, conform careia nu 
au fost constatate abateri de la prevederile Ordinului MFE nr. 1120/2013 care sa conduca la 
aplicarea de corectii financiare. 

- s-a achitat avansul antreprenorului, avans ce a facut obiectul Cererii de plata nr.1/31.10.2014. 

- toata suma solicitata a fost aprobata la plata prin Notificarea OIE nr. 239268/22.12.2014. 
- s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta Cererii de plata nr.1/31.10.2014 sub nr. 

OIE 230048/07.01.2015, raspunsul fiind primit prin Notificarea OIE nr. 230669/26.01.2015 
- s-a dat Ordinul de incepere a lucrarilor de fundaţie turbine eoliene, platforme si accese 

tehnologice, cu data de 20.04.2015; 

- s-a suplimentat cu 10% avansul acordat antreprenorului prin Act aditional din 20.04.2015. 
- avansul suplimentar s-a achitat integral, factura a facut obiectul Cererii de rambursare nr.  

5/09.07.2015 (inregistrata OIE sub nr. 236126/09.07.2015), aprobata prin Notificarea OIE nr.       
237007/05.08.2015. Suma solicitata si aprobata la rambursare a fost incasata in contul 
destinat rambursarii cheltuielilor deschis de societate. 

- s-a depus Cererea de plata nr.4/08.07.2015 aferenta contractului de achizitie nr. 
946/20.10.2014, inregistrata la OIE sub nr. 236050/08.07.2015. 

- toata suma solicitata a fost aprobata la plata prin Notificarea OIE nr. 236578/22.07.2015, 
pentru factura de lucrari civile efectuate. 

- s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta Cererii de plata nr.4/08.07.2015 sub nr. 
OIE 237290/20.08.2015, raspunsul fiind primit prin Notificarea OIE nr. 237300/20.08.2015. 

- s-a depus Cererea de plata nr. 5/31.08.2015, inregistrata la OIE sub nr. 237503/31.08.2015, 
raspunsul fiind primit prin Notificarea OIE nr. 237990/28.09.2015; 

- s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta Cererii de plata nr. 5/31.08.2015 sub nr. 
OIE 238474/16.10.2015; 

- S-a depus Cererea de plata nr.7/06.11.2015 aferenta contractului de achizitie lucrari civile,                               
pentru factura aferenta situatiei de lucrari finala, inregistrata la OIE sub nr. 
239086/06.11.2015, raspunsul fiind primit prin prin Notificarea OIE nr. 230225/14.01.2016; 

- s-a depus si aprobat Cererea de rambursare aferenta Cererii de plata nr.7/06.11.2015, 
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inregistrata la OIE sub nr. 311187/18.12.2015, raspunsul fiind primit prin Notificarea OIE nr. 
230225/14.01.2016. 

- Din punct de vedere al execuției, s-a dat Ordinul de incepere a lucrarilor de fundaţie turbine 
eoliene, platforme si accese tehnologice, cu data de 20.04.2015; 

- A fost realizat proiectul tehnic al fundatiilor turbinelor eoliene, a fost facuta, de asemenea, 
pichetarea terenului pentru pozitionarea in teren si delimitarea suprafetei fundatiilor si 
platformelor aferente fiecarei turbine eoliene; 

-  s-a trecut la nivelarea terenului pana la cota zero si saparea fundatiilor, precum si la 
amenajarea acceselor tehnologice catre turbine, prin decopertarea terenului si pietruirea 
acestora;  

- s-a trecut la armarea fundatiilor, montarea inelelor furnizate de catre producatorul de turbine 
eoliene si turnarea betonului in fundatii; 

- lucrarile civile au fost suspendate de mai multe ori din cauza livrarii cu intarziere a inelelor 
de fundare a turbinelor de catre furnizor, intarziere cauzata de  formalitatile vamale din Portul 
Constanta, precum si din cauza conditiilor meteorologice; 

- din aceste considerente s-a depasit termenul previzionat de finalizare a acestei activitatii, si 
anume 31.08.2015; 

- lucrarile au fost finalizate si receptionate prin proces verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor nr. 1355/11.11.2015. 

- Această activitate este finalizată. 

 

Activitatea 8: Montare turbine eoliene 
- inelele turbinelor s-au livrat pe site in luna august si au fost inglobate în fundatii, după cum s-

a remarcat la data vizitei de monitorizare. 

- Incepând cu săptămâna 39 s-a demarat livrarea echipamenelor pe site. 
- La data de 14.10.2015, a avut loc Ședința de demarare a instalării (Kick-off Meeting) pe site, 

cu participarea tuturor factorilor implicați (din partea VESTAS: Project Manager, Site 
Manager, Echipa de Transport Special, Echipa de Instalare, Responsabilul SSM; din partea 
ENERGO PROIECT SRL: Project manager, Inginerul, asociații, consultanții în domeniul 
energiei, coordonator logistică, coordonator SSM, plus reprezentant lucrări civile și 
reprezentant lucrări electrice). 

- În perioada 15.10.2015 – 17.10.2015, a avut loc verificarea și preluarea de către VESTAS a 
căilor de acces și fundațiilor. Totodată, au avut loc teste și simulări în teren. 

- Pentru a se îmbunătăți ritmul de instalare, furnizorul a decis să realizeze în paralel activitatea 
de instalare cu cea de transport special, pe drumul forestier de la punctul de intrare în santier 
delimitat convențional până la fundații, care s-a realizat cu echipamente speciale (SMTP cu 
10-14 axe si Blade lifter). 

- Începând cu data de 19 octombrie 2015, a fost demarată activitatea de instalare a turbinelor. 
- Au fost montate complet toate cele 5 turbine eoliene si s-au executat si lucrarile electrice 

interioare; 
- Această activitate este finalizată. 

 
Activitatea 9: Pregatirea personalului 

- pregatirea personalului s-a facut in perioada montajului turbinelor si a continuat atat la 
punerea in functiune a acestora cat si pe durata probelor tehnologice;  

- s-a instruit personalul existent dar si noii angajati (menționăm faptul că au fost create și 
ocupate 4 locuri de muncă, societatea îndeplinind astfel unul dintre indicatorii de rezultat); 

- instruirea s-a facut de catre personalul specializat al furnizorului echipamentelor Vestas CEU 
Romania SRL, fiind asigurata prin contractul de furnizare; 

- Instruirea personalului s-a finalizat in data de 22.07.2016; 
- Această activitate este finalizată. 
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Activitatea 10: Probe tehnologice, teste+PIF 
- S-au comandat si achitat toate echipamentele si software-ul necesare pentru integrarea 

SCADA a parcului eolian; 
- S-a incheiat contractul nr. 9599023885/05.01.2016 cu societatea RCS&RDS SA pentru 

furnizarea serviciilor de comunicatii electronice in statia Baita-Plai (functionale din data de 
27.01.2016 conform proces verbal de instalare nr. 41412742/27.01.2016); 

- s-au efectuat reglaje, s-au testat si s-au parametrizat toate echipamentele (turbine eoliene, 
punct de conexiune, bobina de reactanta) precum si sistemul SCADA; 

- S-a efectuat verificarea LES 20kV pentru identificarea oricăror erori care ar putea să apară și 
preîntâmpinarea defecțiunilor posibile la instalația de racordare, în vederea asigurării unei 
bune funcționări a sistemului energetic național; 

- s-au efectuat cu succes teste ale protectiilor in punctul de conexiune, rapoartele testelor fiind 
livrate subscrisei; 

- S-a incheiat contractul nr. SCDC1/189/14.01.2016 cu societatea SYSTEM 
CONTROL&DISPATCHING COMPANY SRL pentru furnizarea tuturor serviciilor de 
inginerie necesare operarii, dispecerizarii, achizitiei si transmisiunii de date SCADA. 

- s-a configurat interfata de comunicatie cu dispecerul desemnat de catre ENERGO PROIECT 
(DLC SC&DC)  conform contract nr. SCDC1/189/14.01.2016, mentionat mai sus; 

- s-a configurat interfata HMI DLC, au avut loc teste “point to point” (schimb semnale 
SCADA prin protocol ModBus TCP / IEC 60870-5-104 local in statie CEE & remote la 
sediul DLC). 

- s-au realizat legaturi de voce hotline dintre DLC SC&DC - Dispecerul Energetic Teritorial 
Timisoara CNTEE Transelectrica SA si respectiv DLC SC&DC – Dispecerul Energetic de 
Distributie Oradea – FDEE Electrica Distributie Transilvania Nord SA. 

- Au fost transmise informarile si invitațiile necesare institutiilor abilitate (ISC Alba, Consiliul 
Judetean Alba, Primaria Comunei Avram Iancu) in vederea receptiei lucrarilor de instalare a 
echipamentelor turbine eoliene. 

- Receptia lucrarilor de instalare a echipamentelor turbine eoliene si punerea în funcțiune 
a parcului au avut loc in data de 24.02.2016, fiind incheiate Procesul verbal de receptie 
la terminarea lucrarilor nr.1597/24.02.2016 si Proces verbal de receptie a punerii in 
functiune  nr.1598/24.02.2016, transmise OIE; 

- Pe parcursul realizării punerii sub tensiune a capacitătilor,  în pofida testelor preliminare 
pozitive, au fost identificate unele defectiuni ascunse la nivelul mansoanelor pe liniile 
electrice, ceea ce a determinat initierea lucrărilor de remediere de către executant,  în temeiul 
garantiei de bună executie. Odată finalizate aceste remedieri, s-a efectuat repunerea sub 
tensiune si s-au reluat probele tehnologice; 

- S-au finalizat cu succes testele de comunicatie cu Transelectrica SA, in acest sens fiind 
incheiat Procesul verbal nr. 4061/20.05.2016 pentru receptia serviciilor de integrare in sistem 
EMS/SCADA de la DET/DEC Bucuresti a CEE Curcubata 11.5 MW, comunicat OIE; 

- S-au finalizat testele si probele tehnologice si s-a receptionat Raportul privind testele de 
performanta pentru CEE Curcubata 11.5MW. 

- Această activitate este finalizată. 

 
Activitatea 11: Acreditare ANRE si incheiere contract de vanzare-cumparare energie electrica 
cu distribuitorul de energie electrica 

- S-a depus la ANRE documentatia necesara pentru prelungirea Autorizatiei de înființare nr. 
529/2012 aferenta parcului eolian, autorizatie necesara pana la obtinerea licentei de 
producator; 

- prin Decizia ANRE nr. 975/08.06.2016, s-a prelungit valabilitatea Autorizatiei de înființare 
nr. 529 pentru realizarea noii capacitati energetice „Centrala Electrica Eoliana Curcubata” 
pana la data de 13.01.2017. 

- Acreditarea ANRE vizează sistemul de promovare prin certificate verzi; 
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- s-a depus la ANRE documentatia necesara în vederea obtinerii acreditarii conform Ordin 
ANRE nr. 48/2014 (nr. de inregistrare ANRE 41117/31.05.2016); 

- S-a obținut răspunsul la cererea de acreditare conform Ordin ANRE nr. 48/2014, prin adresa 
ANRE nr. 45316/29.06.2016, comunicata OIE; 

- Concluzia adresei ANRE menționate este aceea că, ajutorul investițional acordat de către AM 
POS CCE prin OIE pentru realizarea proiectului fiind foarte mare, rezultă un număr negativ 
de certificate verzi/MWh (-0,6CV/MW până la data de 31.12.2017, respectiv -0,3 CV/MW 
începând cu data de 01.01.2018), accesarea sistemului de promovare prin certificate verzi 
nemaifiind posibilă. 

 
- În contextul legislativ actual, nu mai există posibilitatea de a  încheia contract de vanzare 

cumparare energie electrica cu distribuitorul de energie electrica, valorificarea energiei 
realizându-se pe piata reglementată. Pe perioada de probe, proiectul functioneaza in baza 
autorizatiei de infiintare, iar energia produsa este comercializata prin intermediul 
Transelectrica SA. 

- S-a solicitatat CN Transelectrica SA inregistrarea ENERGO PROIECT SRL ca Parte 
Responsabila cu Echilibrarea pe perioada de probe (PRE Temporar); S-a obtinut codul EIC 
(cod alocat 30XRO-ENP------7); 

- S-au instalat contoarele de masurare a energiei electrice in statia de racordare Baita-Plai in 
data de 28.12.2015; 

- S-a incheiat Conventia de masurare-agregare nr.286/2016 cu Operatorul de Masurare a 
Energiei Electrice pe Piata Angro (OMEPA). 

- S-a incheiat contractul de vanzare-cumparare energie electrica  nr. 804/14.12.2015 cu 
ELSACO ENERGY S.R.L. 

- S-a incheiat Conventia temporara de asumare a responsabilitatii echilibrarii 
nr.C44/19.02.2016 cu CNTEE Transelectrica SA (obiectul conventiei cuprinde si vanzarea - 
cumpararea de energie electrica intre parti);  

- Societatea a facturat catre Transelectrica energia produsa in lunile mai-iunie, urmand sa 
factureze in zilele urmatoare si energia aferenta lunii iulie 2016. 

- s-a realizat integrarea în sistemul de prognoza al Transelectrica SA – prin Teletrans SA, in 
acest sens trimitandu-se zilnic fisierele de prognoza; 

- de asemenea, se transmit zilnic notificarile privind productia estimata pentru ziua urmatoare 
in platforma DAMAS ENERGY a Transelectrica SA; 

- Mentionam faptul ca societatea este înregistrată ca producător în perioada de probe (vezi 
http://www.transelectrica.ro/web/tel/registru-pre), valorificarea productiei realizandu-se deja 
(pe lunile mai si iunie) conform regulamentului specific.  

- Numarul de inregistrare in Registrul PRE este  276/11.02.2016,  (vezi 
http://www.transelectrica.ro/web/tel/registru-pre).  

- Această activitate s-a încheiat. 
 

Activitatea 12: Publicitatea proiectului 
Această activitate s-a desfăşurat astfel: 

- a fost dat primul comunicat de presă, în presa regională, cu privire la demararea proiectului, 
conţinând informaţii cu privire la obiectivele şi finanţarea proiectului (Ziarul Adevărul editia 
de Transilvania, nr. 6893/21.03.2013), conform obligatiilor asumate in cererea de finantare. 

- a fost realizat şi montat la locatia Proiectului un  panou de afişare temporară  ( 2,5 x 2 m) 
conţinând informaţii cu privire la finanţarea proiectului. 

- au fost realizate 100 pliante cu dimensiunile 148x210mm, conţinând informaţii cu privire la 
demararea, obiectivele şi finanţarea proiectului; un numar de 90 din acestea au fost distribuite 
studenţilor de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. 

- a fost realizată o secţiune (PROIECT POS CCE) dedicată proiectului în cadrul site-ului 
companiei www.energoproiect.eu,  aceasta fiind actualizată pe parcursul desfăşurării 
contractului. 
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- a fost dat al 2-lea comunicat de presă, în presa regională, cu privire la demararea proiectului, 
conţinând informaţii cu privire la obiectivele şi finanţarea proiectului (Ziarul Adevărul editia 
de Transilvania si Banat, nr. 7047/18.12.2013), conform obligatiilor asumate in cererea de 
finantare. 

- au fost realizate si distribuite 50 pliante cu dimensiunile 148x210mm, conţinând informaţii cu 
privire la demararea, obiectivele şi finanţarea proiectului, conform obligatiilor asumate in 
cererea de finantare;  

- Pagina web a companiei, www.energoproiect.eu, a fost actualizata pe tot parcursul 
desfasurarii proiectului, prin adaugarea rapoartelor de progres trimestriale (dupa aprobarea 
acestora de catre OIE), a materialelor de informare si publicitate (comunicat de presă, panou 
de informare temporara, pliant de informare, placa pentru afisare permanenta)  dar si a 
anunturilor de participare din cadrul procedurilor de achizitie demarate de societate (in 
sectiunea „ Achizitii publice”). 

- a fost realizat si distribuit un nou set de 50 pliante cu dimensiunile 148x210mm, conţinând 
informaţii cu privire la demararea, obiectivele şi finanţarea proiectului, conform obligatiilor 
asumate in cererea de finantare; 

- a fost dat al 3-lea comunicat de presă, în presa regională, cu privire la demararea proiectului, 
conţinând informaţii cu privire la obiectivele şi finanţarea proiectului (Ziarul Adevărul editia 
de Transilvania si Banat, nr. 7336/25.05.2015), conform obligatiilor asumate in cererea de 
finantare. 

- s-a obtinut acordul OIE (e-mail 02.06.2015) pentru macheta autocolantelor ce vor fi aplicate 
pe turbinele eoliene; 

- autocolantele s-au confectionat si s-au aplicat pe echipamente. 
- s-a obtinut acordul OIE (e-mail 23.10.2015) pentru macheta comunicatului de presă pentru 

finalizarea proiectului. 
- în data de 02.12.2015, s-a publicat primul comunicat de presă privind finalizarea proiectului, 

în Ziarul Adevărul editia de Transilvania si Banat. 
- în data de 01.06.2016, s-a publicat al 2-lea comunicat de presă privind finalizarea proiectului, 

în Ziarul Adevărul editia de Transilvania si Banat, nr. 7548/01.06.2016, conform obligatiilor 
asumate  în  cererea de finantare; 

- s-a solicitat si s-a obtinut, in data de 26.05.2016, avizul de conformitate pentru macheta placii 
pentru amplasare permanenta (e-mail D-na Pătîrlăgeanu Luminiţa-Denisa - Expert principal 
Organismul Intermediar pentru Energie). 

- S-a confectionat  placa pentru amplasare permanenta si s-a montat într-un loc cu vizibilitate 
sporită, pe amplasamentul proiectului (anexa la prezentul raport). 

- Avand in vedere prelungirea perioadei de implementare a proiectului pana la 31.07.2016, s-a 
publicat inca un comunicat de presă privind finalizarea proiectului, în Ziarul Adevărul editia 
de Transilvania si Banat nr. 7575/19.07.2016; 

- Site-ul web al societatii, www.energoproiect.eu , sectiunea POS CCE, a fost actualizata in 
mod continuu pe durata implementarii proiectului; 

- Această activitate este finalizată. 
 

Activitatea 13: Audit financiar: 
- Documentele aferente proiectului sunt pastrate conform obligaţiilor asumate prin contract 

pentru a asigura o pistă adecvată de audit organismelor abilitate. 
- situaţiile financiar-contabile sunt coerente, obiective şi întocmite cu acurateţe, iar societatea 

îşi respectă obligaţiile legale. 
- S-a incheiat contractul nr. 501/25.09.2015 cu Dl. Fătăcean Gheorghe – Auditor Financiar, 

acreditat CAFR (numar legitimatie 3644/22.09.2010); 
- S-a incheiat procedura de audit in vederea elaborarii unui de raport de audit intermediar la 

31.08.2015. Raportul de audit intermediar  a fost livrat de catre auditor; 
- au fost realizate toate cheltuielile eligibile ale proiectului pana la 31.12.2015; 
- S-a efectuat Raportul de audit final, raportul fiind atasat cererii de rambursare finala. 
- Această activitate s-a încheiat. 
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5.0 Măsuri corective: 
Raportul include stadiul implementării recomandărilor primite anterior de la OIE? 
 Da ⌧      Nu � 
 
Se va detalia si stadiul/modul de implementare al recomandarilor facute la misiunile on-
the-spot de catre CMF, care vizeaza progresul fizic al proiectului pe intreaga perioada de 
implementare: 
- Conform adreselor OIE nr.273808/19.06.2013, OIE nr.275436/21.08.2013, OIE nr. 
277338/17.10.2013, OIE nr.231919/10.03.2014, OIE nr.233799/23.05.2014 si OIE nr. 
238024/31.10.2014, au fost facute recomandari cu privire la rapoartele de progres 
nr.1/04.04.2013, nr.2/05.07.2013, nr.3/07.10.2013, nr.4/28.01.2014, nr.5/04.04.2014 si 
nr.7/02.10.2014, in legatura cu aspecte de forma si continut.  
Prezentul raport a fost întocmit ţinând cont de recomandările legate de respectarea formatului de 
raport de progres din adresele primite. 
 
In perioada 8-10.09.2015 a avut loc vizita de monitorizare la sediul societatii din Cluj-Napoca si 
la amplasamentul proiectului. 
In urma acestei vizite, monitorii de proiect au constatat intarzieri in implementarea proiectului cu 
recomandarea recuperarii acestora si urgentarea primirii tuturor echipamentelor in santier. Pentru 
o mai buna monitorizare s-a solicitat transmiterea de rapoarte ad-hoc la fiecare 2 saptamani 
(inclusiv fotografii).  
Astfel, in perioada 01.10.2015-15.11.2015, s-au transmis rapoartele solicitate iar in perioada 
16.11.2015-22.12.2015 (ca urmare a Notificarii OIE nr.239443/19.11.2015) s-au transmis 
rapoarte ad-hoc saptamanale catre OIE si AMPOSCCE. Au fost anexate si documente 
justificative care sa probeze stadiul real al progresului: fotografii, protocoale/teste Vestas, 
procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor, procese verbale de instalare mecanica, proces 
verbal de predare-primire echipament si CMR, raport de monitorizare din partea monitorului 
tehnic al bancii finantatoare. Datorita mobilizarii de echipamente suplimentare si personal, au 
fost finalizate in termen toate activitățile principale ale proiectului, fiind achiziționate și instalate 
toate echipamentele, fiind realizați toți indicatorii de proiect.  
Toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului au intrat in gestiunea societatii, fiind 
inventariate, conform fiselor mijloacelor fixe transmise OIE. 
 
Mentionam faptul ca indicatorii de rezultat vor fi raportati catre OIE pe toata perioada de 
durabilitate a proiectului (3 ani) prin intermediul rapoartelor anuale de durabilitate. 
Precizam faptul ca la sfarsitul perioadei de implementare, valorile indicatorilor de rezultat 
au fost indeplinite, chiar depasite. Astfel, pana la sfarsitul perioadei de implementare, 
31.07.2016, s-au produs 1033 MW, fata de valoarea 0 indicata in tabelul 6 din contractul de 
finantare:  

 
Indicatorii de rezultat 

Valoarea la sfârşitul 
perioadei de implementare 

a Proiectului 
(asumată/îndeplinită) 

Valoare la sfârşitul 
perioadei de 

menţinere obligatorie a 
a investiţiei (3 ani pentru 

IMM)  
Număr de locuri de muncă 
nou create 

4 / 4 4 

Puterea instalată 11,5 MW / 11,5MW 11,5 MW 
Energia produsă ca urmare a 
implementării proiectului 

0 / 1033MW 31.522 MWh/an 

 
De asemenea, au fost create și ocupate 4 locuri de muncă, contractele de munca fiind incheiate pe 
perioada nedeterminata dupa cum urmeaza: 
- Belei Catalin-George – contract de munca nr. 5/24.06.2016 (Inginer electroenergetica) 
- Fit Petru – contract de munca nr. 4/24.06.2016 (Tehnician energetician/electrician) 
- Vulturar Dorel - contract de munca nr. 6/28.06.2016 (Ingrijitor cladiri) 
- David Cornel-Marcel – contract de munca nr. 7/28.06.2016 (Ingrijitor cladiri). 
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5.1. Descrierea procesului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagramă 
Gantt) în conformitate cu graficul activităţilor prevăzut în Act aditional nr. 4 la 
contractul de finanţare: 

Activitatea Nr.  Activit ăţile planificate pentru 
perioada de raportare  

Data de 
începere a 
activităţii 
planificate  

Data 
finală a 

activităţii 
planificate 

Activitatea 1 

Amenajarea 
terenului 

- realizarea lucrărilor pentru pregătirea 
şi amenajarea amplasamentului în 
vederea desfăşurării lucrărilor de 
construire parc eolian 

01.08.2013 31.05.2015 

Activitatea 2 

Amenajări pentru 
protecţia mediului şi 
aducerea la starea 

ini ţială 

- realizarea lucrărilor şi acţiunilor de 
protecţie a mediului pentru refacerea 
cadrului natural 

01.07.2015 30.06.2016 

Activitatea 3 

Lucr ări de construire 
reţele electrice 

aferente parcului 
eolian 

- realizarea lucrărilor de construire 
reţele electrice aferente parcului eolian 
conform indicatorilor de proiect 

01.09.2013 31.05.2015 

01.05.2013 30.06.2014 Activitatea 4 

Organizarea-
derularea procedurii 
de achiziţie turbine 

- derularea procedurii  pentru achiziţia 
turbinelor 

01.12.2014 31.12.2014 

Activitatea 5 

Incheiere contract 
achizitie turbine 

eoliene 

- încheierea contractului de achiziţie 
dupa finalizarea procedurii de achizitie 

01.03.2014 31.12.2014 

Activitatea 6 

Organizare de 
santier 

- realizarea lucrărilor specifice 
organizării de santier pentru lucrarile 
din site  

01.04.2014 31.12.2015 

Activitatea 7 

Lucr ări de fundaţie 
turbine eoliene  

-  realizarea lucrărilor  de constructie a 
fundaţiilor pe care se vor amplasa 
turbinele eoliene conform indicatorilor 
de proiect 

01.07.2014 31.08.2015 

Activitatea 8 

Montare turbine 
eoliene  

-  realizarea lucrărilor de montare a  
turbinelor eoliene 

01.03.2015 31.12.2015 

Activitatea 9 

Pregătirea 
personalului 

- activitati de instruire a  personalului  01.09.2015 31.07.2016 

Activitatea 10 

Probe tehnologice, 
teste + PIF 

- punerea in functiune a  turbinelor 
eoliene urmata de efectuarea testelor si a 
probelor tehnologice 

01.09.2015 31.07.2016 
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Nr. Activitate Activit ăti desfăşurate în timpul perioadei 
de raportare 

Data de 
începere a 
activităţii 

desfăşurate  

Data finală 
a activităţii 
desfăşurate 

Activitatea 1 

Amenajarea 
terenului 

- s-au realizat lucrările pentru pregătirea şi 
amenajarea amplasamentului în vederea 
desfăşurării lucrărilor de construire parc 
eolian 

01.08.2013 30.07.2015 

Activitatea 2 

Amenajări 
pentru protecţia 

mediului şi 
aducerea la 

starea iniţială 

- s-au realizat lucrări şi acţiuni de protecţie a 
mediului pentru refacerea cadrului natural  

01.07.2015 30.06.2016 

Activitatea 3 

Lucr ări de 
construire reţele 
electrice aferente 
parcului eolian 

- s-au realizat lucrările de construire reţele 
electrice aferente parcului eolian conform 
indicatorilor de proiect 

22.09.2013 15.07.2015 

01.05.2013 30.06.2014 Activitatea 4 

Organizarea-
derularea 

procedurii de 
achiziţie turbine 

- s-a derulat procedura  pentru achiziţia 
turbinelor in vederea atribuirii contractului 
de furnizare (procedura s-a reluat de 4 ori) 

01.12.2014 31.12.2014 

Activitatea 5 

Incheiere 
contract 

achizitie turbine 
eoliene 

- s-a încheiat contractul de achiziţie turbine 
eoliene cu furnizorul Vestas CEU Romania 
SRL 

01.03.2014 31.12.2014 

Activitatea 6 

Organizare de 
santier 

- s-au executat in mod continuu lucrările 
specifice organizării de santier pana la 
finalizarea tuturor lucrarilor din site  

01.04.2015 31.12.2015 

Activitatea 11 

Acreditare ANRE si 
incheiere contract de 
vanzare-cumparare 
energie electrica cu 

distribuitorul de 
energie electrica 

- obtinerea acreditarii ANRE  

- În contextul legislativ actual, nu mai 
există posibilitatea de a  încheia contract 
de vanzare cumparare energie electrica 
cu distribuitorul de energie electrica, 
valorificarea energiei realizându-se pe 
piata reglementată 

01.10.2015 31.07.2016 

01.03.2013 31.03.2013 Activitatea 12 

Publicitatea 
proiectului 

- masuri de informare si publicitate: 
anunturi demarare proiect, panou de 
informare temporara, site web, pliante,  
autocolante turbine, anunturi finalizare 
proiect, placa permanenta. 

01.09.2015 31.07.2016 

Activitatea 13 

Audit financiar 

- realizarea auditului financiar de catre 
un auditor acreditat CAFR 

01.05.2013 30.06.2016 
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Activitatea 7 

Lucr ări de 
fundaţie turbine 

eoliene  

- s-au realizat lucrările de constructie a 
fundaţiilor conform indicatorilor de proiect  

01.07.2014 03.11.2015 

Activitatea 8 

Montare turbine 
eoliene 

- s-au montat cele 5 turbine eoliene si s-au 
efectuat lucrarile electrice interioare;  

01.03.2015 31.12.2015 

Activitatea 9 

Pregătirea 
personalului 

 

- pregatirea personalului s-a facut in 
perioada montajului turbinelor si a continuat 
atat la punerea in functiune a acestora cat si 
pe durata probelor tehnologice;  

- instruirea s-a facut de catre personalul 
specializat al furnizorului echipamentelor 
Vestas CEU Romania SRL, fiind asigurata 
prin contractul de furnizare.  

01.09.2015 22.07.2016 

Activitatea 10 

Probe 
tehnologice, teste 

+ PIF 

- punerea in functiune a parcului eolian a 
avut loc in data de 24.02.2016, fiind incheiat 
Proces verbal de receptie a punerii in 
functiune  nr.1598/24.02.2016; 

01.09.2015 31.07.2016 

Activitatea 11 

Acreditare 
ANRE si 
incheiere 

contract de 
vanzare-

cumparare 
energie electrica 
cu distribuitorul 

de energie 
electrica 

- s-a solicitat acreditarea ANRE si s-a 
obtinut raspunsul din partea ANRE conform 
caruia societatea nu poate accesa sistemul de 
promovare prin certificate verzi din cauza 
finantarii nerambursabile substantiale 
primite de la AM POS CCE prin OIE. 

- În contextul legislativ actual, nu mai există 
posibilitatea de a  încheia contract de 
vanzare cumparare energie electrica cu 
distribuitorul de energie electrica, 
valorificarea energiei realizându-se pe piata 
reglementată. 

01.10.2015 31.07.2016 

01.03.2013 31.03.2013 Activitatea 12 

Publicitatea 
proiectului 

- masuri de informare si publicitate 
implementate: 3 anunturi demarare proiect, 
panou de informare temporara, site web, 
pliante,  autocolante echipamente, 3 
anunturi finalizare proiect, placa afisare 
permanenta. 

01.09.2015 31.07.2016 

Activitatea 13 

Audit financiar 

-  documentele aferente proiectului sunt 
pastrate conform obligaţiilor asumate prin 
contract pentru a asigura o pistă adecvată de 
audit organismelor abilitate; 
- situaţiile financiar-contabile sunt coerente, 
obiective şi întocmite cu acurateţe, iar 
societatea îşi respectă obligaţiile legale; 
- realizarea auditului financiar s-a facut de 
catre un auditor acreditat CAFR. 

01.05.2013 30.06.2016 

Activitatile 1,3 si 7 au depasit usor data previzionata in graficul de executie, lucrarile fiind 
suspendate de mai multe ori astfel cum s-a relatat la punctul 5 din prezentul raport, fara a 
afecta insa graficul general al proiectului. 
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5.2. Rezultatele obţinute la finalizarea proiectului:  

Rezultat  
Contractul de 
finantare vizat 

Valoarea 
obtinuta 

in 
raportul 
anterior 

Valoarea 
obtinuta in 
perioada de 
raportare 

Valoarea 
obtinuta la 
finalizarea 
proiectului 

% 

1 2 3 4 
5 

(3+4) 
6= 

5 / 2 x 100 

Achiziţia 
serviciilor de 
proiectare, 
obtinere 
avize/ 
autorizatii şi 
executia 
lucrărilor de 
reţele 
electrice 

Contractul nr. 669 
din 12.07.2013 cu SC 
AMPER GRUP SRL 
/ 13.000.800 
ron+TVA 

(din care lucrari 
12.927.711 lei) 

Nu este 
cazul 

12.952.126,41 

ron+TVA 

 

12.952.126,41 

ron+TVA 

 

99,62% 

Achiziţia 
serviciilor de 
proiectare şi 
executie a 
lucrărilor 
civile 

 

Contractul nr. 946 din 
20.10.2014 cu 
ASOCIEREA POP 
GRUP INVEST SRL 
SI 
INTERCONSTRUCT 
CERTEZE SRL, prin 
LIDERUL de 
ASOCIERE, POP 
GRUP INVEST SRL / 
11.527.625,41 
ron+TVA 

Nu este 
cazul 

11.487.249 

ron+TVA 

11.487.249 

ron+TVA 

99,65% 

Achiziţia 
lucrărilor de 
amenajare a 
terenului 

Contractul nr. 961din 
10.11.2014 cu SC 
EUROPA 
CONSTRUCT SRL / 
119.696 ron+TVA 

Nu este 
cazul 

119.696 
ron+TVA 

119.696 
ron+TVA 

100% 

Achiziţia a 5 
turbine 
eoliene cu o 
putere 
nominală de 
2,3 MW 

 

Contractul nr. 1009 
din 30.12.2014 cu SC 
VESTAS CEU 
ROMANIA SRL / 
13.335.000 euro 
+TVA (facturat 
58.958.387,50 
ron+TVA) 

Nu este 
cazul 

58.958.387,50 

ron+TVA 

58.958.387,50 

ron+TVA 

100% 

Achizitie 
bobina 
electrica 
pentru 
tratarea 
reactivului 
1,55 Mvar cu 
reglaj 
continuu  

Contractul nr. 1340 
din 05.11.2015 cu SC 
ENERGO LINE 
EQUIPMENT SRL / 
708.600 ron+TVA 

Nu este 
cazul 

708.600 
ron+TVA 

708.600 
ron+TVA 

100% 
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5.3. Aspecte legate de mediu (daca este cazul) 

Amenajarea terenului Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila 

Lucrările de amenajare a terenului au fost efectuate în aşa fel încât să nu se 
afecteze mediul înconjurător; a fost necesara curăţarea vegetaţiei dar s-au 
realizat lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului pentru refacerea cadrului 
natural in cadrul Activitatii nr. 2. 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Amenajări pentru 
protecţia mediului şi 
aducerea la starea 
ini ţială 

Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila 

S-au realizat lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului pentru refacerea 
cadrului natural. 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Lucr ări de construire 
reţele electrice aferente 
parcului eolian 

Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila 

Lucrările de construcţii reţele electrice s-au executat astfel încât sa nu fie 
afectat mediul înconjurător. Executantul a respectat cerintele de mediu din 
legislatia de mediu aplicabila pe şi în afara şantierului. 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Organizarea-derularea 
procedurii de achiziţie 
turbine  

Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila. 

In cadrul subactivităţii procedura de atribuire contract de achiziţie turbine, în 
documentaţia de atribuire a fost  prevăzută o declaraţie pe propria 
răspundere  prin care agentul economic se angajează să respecte cerintele de 
mediu din legislaţia de mediu aplicabila atât în întocmirea ofertei, cât şi pe 
perioada derulării contractului.  

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Incheiere contract 
achizitie turbine eoliene 

Această activitate nu afectează mediul. 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Organizare de santier Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila. 

Lucrările de organizare de santier s-au executat astfel încât sa nu fie afectat 
mediul înconjurător.  

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Lucr ări de fundaţie 
turbine eoliene 

Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila. 

In cadrul subactivităţii procedura de atribuire contract de achiziţie a 
serviciilor de proiectare şi executie a lucrărilor civile, în documentaţia de 
atribuire a fost prevăzută o declaraţie pe propria răspundere  prin care 
agentul economic se angajează să respecte cerintele de mediu din legislaţia 
de mediu aplicabila atât în întocmirea ofertei, cât şi pe perioada derulării 
contractului. 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Montare turbine 
eoliene 

Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila. 

Lucrările de montare turbine eoliene s-au executat astfel încât sa nu fie 
afectat mediul înconjurător. Executantul a respectat cerintele de mediu din 
legislatia de mediu aplicabila.   

Aceasta activitate s-a incheiat. 
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Pregătirea personalului 

 

Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Probe tehnologice, teste 
+ PIF 

Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Acreditare ANRE si 
incheiere contract de 
vanzare-cumparare 
energie electrica cu 
distribuitorul de 
energie electrica 

Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Publicitatea proiectului Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila. 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

Audit financiar  Conform cerintelor de mediu din legislatia de mediu aplicabila. 

Aceasta activitate s-a incheiat. 

 

 

 

5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (daca este cazul) 

Amenajarea terenului Aceasta activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

Amenajări pentru 
protecţia mediului şi 
aducerea la starea 
ini ţială 

Această activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

Lucr ări de construire 
reţele electrice aferente 
parcului eolian 

Această activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

S-a aplicat o corectie financiara de 5% din valoarea sumelor aprobate la 
plata in cadrul cererilor de plata/rambursare aferente contractului nr. 
669/12.07.2013 incheiat cu SC AMPER GRUP SRL (in temeiul pct.2.3 din 
Anexa OUG nr.66/2011 cu respectarea prevederilor din HG nr. 
875/31.08.2011). 

Organizarea-derularea 
procedurii de achiziţie 
turbine  

Aceasta activitate s-a incheiat. Desfăşurarea procedurii de achiziţie a 
respectat legislaţia naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de 
şanse şi prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum 
şi angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

Incheiere contract 
achizitie turbine eoliene 

Aceasta activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 
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Organizare de santier Această activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

Lucr ări de fundaţie 
turbine eoliene 

Această activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

Montare turbine 
eoliene 

Această activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare 

Pregătirea personalului Această activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

Probe tehnologice, teste 
+ PIF 

Această activitate s-a incheiat.  Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

Acreditare ANRE si 
incheiere contract de 
vanzare-cumparare 
energie electrica cu 
distribuitorul de 
energie electrica 

Această activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

Publicitatea proiectului Această activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 

Audit financiar  Această activitate s-a incheiat. Derularea acesteia a respectat legislaţia 
naţională şi europeană aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse şi 
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi 
angajamentul asumat în cererea de finanţare. 
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5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (daca este cazul) 

Activitatea Nr.  Descrierea problemelor Modalitati de 
rezolvare 

Condiţii/Termene 

Activitatea 4 
Organizarea-

derularea 
procedurii de 

achiziţie turbine 

La procedura de achizitie nu s-a prezentat nici un 
ofertant. 

Reluarea 
procedurii de 

achizitie 

01.02.2014-
28.02.2014 

Activitatea 4 
Organizarea-

derularea 
procedurii de 

achiziţie turbine 

Procedura s-a reluat in data de 19.02.2014, intrucat in 
cadrul procedurii se solicita inclusiv transportul 
turbinelor pana la amplasament; avand in vedere ca 
proiectul este situat intr-o zona cu acces dificil pe 
perioada iernii, s-a hotarat ca procedura sa se 
desfasoare intr-o perioada care sa permita, din punct 
de vedere al conditiilor meteorologice, accesul 
potentialilor ofertanti la amplasament, in cazul in 
care acestia solicita acest lucru. 
Comisia de evaluare, având la baza procesul de 
evaluare a ofertei si raspunsurile la solicitarile de 
clarificari ale ofertantului, prin Procesul verbal de 
evaluare a ofertelor nr. 816/31.03.2014, singura 
oferta depusa a fost respinsa, ca fiind neconforma cu 
prevederile documentatiei de atribuire. 
Totodata, s-a decis reluarea procedurii de atribuire, 
cu luarea in considerare a motivelor care au stat la 
baza ofertei respinse, urmand a fi analizata 
oportunitatea modificarii cerintelor documentatiei de 
atribuire si a caietului de sarcini. 

Reluarea 
procedurii de 

achizitie 
conform ordin 

MFE nr. 
1120/2013 

01.04.2014-
30.04.2014 

Activitatea 4 
Organizarea-

derularea 
procedurii de 

achiziţie turbine 

Prin Decizia nr. 6/15.12.2014, procedura de atribuire 
demarata in 10.04.2014 s-a anulat din urmatoarele 
considerente: 

- oferta NORDEX ENERGY ROMANIA SRL 
cu nr.839/15.05.2014, valabila 120 zile, a 
expirat la data de 11.09.2014; 

- Partile nu au convenit asupra tuturor 
aspectelor contractuale, în pofida 
numeroaselor negocieri. 

 
Totodata, s-a decis reluarea procedurii de atribuire cu 
propunerea de modificare a documentatiei de 
atribuire si simplificarea formularelor. 

Reluarea 
procedurii de 

achizitie 
conform ordin 

MFE nr. 
1120/2013 

15.12.2014-
23.12.2014 
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Activitatea 10 
Probe 

tehnologice, teste 
+PIF 

______________ 

Activitatea 11 
Acreditare ANRE 

si incheiere 
contract de 
vanzare-

cumparare 
energie electrica 
cu distribuitorul 

de energie 
electrica 

 

Intârzierea in implementarea acestor activitati s-a 
datorat întârzierii racordării la rețea, care era 
programată în data de 21.12.2015 dar nu s-a realizat 
ca urmare a nerespectării termenelor de execuție de 
către subcontractorii Electrica Transilvania Nord SA.   
Perioada de teste se întinde pe aproximativ 30-40 de 
zile deci si activitatea 11 privind obtinerea 
autorizatiilor se prelungeste automat, aceasta 
succedându-se în timp finalizării testelor.  
Întrucât realizarea acestor activități presupune 
proceduri administrative care nu depind în totalitate 
de conduita subscrisei ci și de cea a instituțiilor 
publice (Electrica, Transelectrica, ANRE), exista 
posibilitatea de a  periclita reușita proiectului prin 
nefinalizarea activitatilor in perioada de 
implementare. 
Desi societatea a inițiat demersurile de obținere a 
acestor avize/autorizatii/contracte este evident faptul 
ca obținerea efectivă a acestora nu depinde exclusiv 
de subscrisa fiind o consecință ulterioară  care scapă 
controlului nostru. 
 

Prelungirea 
perioadei de 

implementare 
a proiectului 
până la data 

de 30.06.2016 

Finalizarea tuturor 
activitatilor până 

la data de 
30.06.2016. 

 

 

 

Activitatea 10 
Probe 

tehnologice, teste 
+PIF 

 

Întârzierea s-a datorat unei cauze neprevăzute, 
respectiv a faptului că, pe parcursul realizării punerii 
sub tensiune a capacitătilor, în pofida testelor 
preliminare pozitive, au fost identificate unele 
defectiuni ascunse la nivelul manșoanelor pe liniile 
electrice, ceea ce a determinat inițierea lucrărilor de 
remediere de către executant,  în temeiul garantiei de 
bună execuție. Acest fapt a condus la întreruperea 
tensiunii și, consecvent, întârzieri în programul 
testelor și probelor tehnologice.  
 

Prelungirea 
perioadei de 

implementare 
a proiectului 
până la data 

de 31.07.2016 

Finalizarea tuturor 
activitatilor până 

la data de 
31.07.2016 

 

5.6 Modificări fundamentale operate pe parcursul implementarii proiectului (dacă 
este cazul) 

S-a incheiat Act aditional nr.1 (nr. OIE 2312016/12.02.2015) la Contractul de finantare 
nr.26RES/01.03.2013, prin care perioada de implementare a proiectului s-a prelungit pana 
la data de 31.12.2015.  

S-a incheiat Act aditional nr.2 (nr. OIE 311074/15.12.2015) la Contractul de finantare 
nr.26RES/01.03.2013, prin care s-a modificat structuta tabelului cheltuielilor eligibile 
(Tabel nr.2 de la Alin.(1) al Art.4 din Contract). 

S-a incheiat Act aditional nr.3 (nr. OIE 311543/31.12.2015) la Contractul de finantare 
nr.26RES/01.03.2013, prin care perioada de implementare a proiectului s-a prelungit pana 
la data de 29.02.2016.  

S-a incheiat Act aditional nr. 4 (nr. OIE 231117/26.02.2016) la Contractul de finantare 
nr.26RES/01.03.2013, prin care perioada de implementare a proiectului s-a prelungit pana 
la data de 30.06.2016. 

S-a incheiat Act aditional nr. 5 (nr. OIE 232653/30.06.2016) la Contractul de finantare 
nr.26RES/01.03.2013, prin care perioada de implementare a proiectului s-a prelungit pana 
la data de 31.07.2016.  
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5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea OIE)  

Tipul modific ării Descrierea modificării Motiva ţia 

Notificarea 1 

(adresa 
733/21.10.2013 

inregistrata la OIE 
sub nr. 277513/ 

22.10.2013) 

 

Adresa de aprobare 
OIE nr. 277850/ 

01.11.2013 

-prelungirea cu o luna a 
perioadei aferente 
activitatii 4. Organizarea-
derularea procedurii de 
achizitie turbine, 
respectiv 01.05.2013-
31.10.2013 
 
-translatarea cu o luna a 
perioadei aferente 
activitatii 5. Incheiere 
contract achizitie turbine 
eoliene, respectiv 
01.11.2013-30.11.2013 

 

In incercarea de a contacta cat mai multe societati 
de profil, pentru a putea intocmi un caiet de sarcini 
care sa indeplineasca atat cerintele proiectului, dar 
si sa permita cat mai multor competitori 
participarea,  am obtinut cu multa dificultate 
informatiile dat fiind faptul ca vara este perioada 
concediilor. Ca atare, caietul de sarcini si implicit 
documentatia de atribuire au fost finalizate cu 
intarziere si actualul grafic de executie nu ne-ar 
permite sa oferim o perioada de cel putin 20 de zile 
pentru pregatirea ofertelor (conform ordinului 
1050/2012 pentru contractele de furnizare este 
suficienta o perioada de cel putin 6 zile pentru 
pregatirea ofertelor, insa consideram ca o 
vizibilitate pentru mai multe zile a anuntului si un 
termen mai larg pentru intocmirea ofertelor va 
determina participarea unui numar mai mare de 
ofertanti la procedura si va asigura mai bine 
respectarea principiilor prevazute de ordinul 
1050/2013, in special al principiului transparentei). 

Notificarea 2 

(adresa 
747/06.11.2013 

inregistrata la OIE 
sub nr. 278023/ 

07.11.2013 

 

 

 

Adresa de aprobare 
OIE nr.  278954/ 

06.12.2013 

- modificarea graficului 
de executie in 
conformitate cu noul 
grafic de executie atasat 
notificarii. 
 
  
-modificarea graficului 
de rambursare  (tabel nr. 
4 din contract- art. 7, 
alin. 13) in conformitate 
cu noul grafic de 
rambursare atasat 
notificarii 

Am solicitat aceasta modificare ca urmare a 
faptului ca procedura de achizitie pentru turbine a 
fost anulata. Motivul anularii procedurii este lipsa 
prezentarii de oferte acceptabile (conform ordinului 
1050/2013 –Descrierea procedurii-  etapa Derularea 
procedurii, procedura se anuleaza in cazul in care 
nu se primesc cel putin trei oferte acceptabile).  
Anularea acestei a produs efecte directe asupra 
activitatilor 4 si 5. De asemenea anularea procedurii 
de achizitie turbine a produs efecte indirecte si 
asupra activitatilor 1 si 3, pentru ca pentru 
desfasurarea corespunzatoare a acestor activitati era 
necesara cunoasterea tipului de turbine care vor fi 
instalate pentru a se putea face anumite legaturi 
electrice necesare functionarii corecte a parcului 
eolian. Avand in vedere ca pe perioada iernii nu se 
pot executa lucrari pe amplasament, aceasta 
activitate va trebui incheiata in primavara anului 
2014. Legaturile electrice finale ale turbinelor la 
reteaua electrica se vor face in luna 26 (aprilie 
2015), avand in vedere ca lunile 22-23 prevazute 
initial corespund lunilor decembrie 2014-ianuarie 
2015 (luni de iarna in care nu se poate lucra pe 
amplasament).  

In conditiile anularii procedurii de achizitie a 
turbinelor eoliene, cererea de rambursare prevazuta 
in contract pentru luna noiembrie 2013 ramane fara 
obiect, in aceasta cerere fiind prevazut avansul 
pentru contractul de turbine (care nu s-a incheiat). 
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Notificarea 3 

(adresa 
783/28.01.2014 

inregistrata la OIE 
sub nr. 230721/ 

28.01.2014 

 

 

Adresa de aprobare 
OIE nr.  232713/ 

09.04.2014 

- modificarea graficului 
de executie in 
conformitate cu noul 
grafic de executie atasat 
notificarii 
 

Am solicitat aceasta modificare ca urmare a 
faptului ca in urma discutilor avute cu producatorii 
de turbine, acestia ne-au comunicat faptul ca 
intocmirea unei oferte pentru procedura noastra de 
achizitie turbine necesita o perioada de timp mai 
mare decat 30 zile.  

Datorita conditiilor meteorologice, avand in vedere 
ca amplasamentul proiectului este situat la o 
altitudine de pana la 1800 m, nu se pot efectua 
vizite pe amplasament. 

Intrucat la prima licitatie desfasurata nu s-a 
prezentat nici un ofertant, s-a hotarat refacerea 
documentatiei de atribuire, mutandu-se termenul 
pentru activitatea 7 ceea ce a dus implicit la 
extinderea termenului pentru activitatea 8. 

De asemenea, modificarea activitatii 4 produce 
efecte indirecte asupra activitatilor 1 si 3, pentru ca 
pentru desfasurarea corespunzatoare a acestor 
activitati era necesara cunoasterea tipului de turbine 
care vor fi instalate pentru a se putea face anumite 
legaturi electrice necesare functionarii corecte a 
parcului eolian. Legaturile electrice finale ale 
turbinelor la reteaua electrica se vor face in luna 27 
(mai 2015). 

Totodata, am intampinat dificultati in obtinerea 
prefinantarii datorita respingerii instrumentului de 
garantare depus, prefinantare absolut necesara 
pentru avansul aferent contractului de turbine. 

Notificarea 4 

(adresa 
830/10.04.2014 

inregistrata la OIE 
sub nr. 232727/ 

11.04.2014 

 

Adresa de aprobare 
OIE nr.  233016/ 

18.04.2014 

 

modificarea graficului de 
rambursare  (tabel nr.4- 
revizuit noiembrie 2013) 
in conformitate cu noul 
grafic atasat notificarii. 
 

Am solicitat aceasta modificare ca urmare a 
faptului ca procedura de achizitie pentru turbine, 
desfasurata in luna octombrie 2013, a fost anulata. 
Motivul anularii procedurii este lipsa prezentarii de 
oferte acceptabile. Procedura s-a reluat, conform 
noului ordin MFE nr.1120/2013, prin publicarea 
anuntului cu privire la procedura de atribuire in 
data de 19.02.2014 pe pagina web www.fonduri-
ue.ro, sectiunea „Achizitii privati”, insotit de 
specificatiile tehnice. Singura oferta depusa a fost 
respinsa, ca fiind neconforma cu prevederile 
documentatiei de atribuire. 

Procedura pentru atribuirea contractului de achizitie 
turbine va fi reluata, in masura obtinerii aprobarilor 
necesare. 
In conditiile anularii primei proceduri de achizitie, 
respectiv, respingerii singurei oferte depuse, ca 
fiind neconforma, in cadrul celei de a 2-a proceduri 
de achizitie organizate, cererea de rambursare 
prevazuta in contract pentru luna aprilie 2014 a 
ramas fara obiect, in aceasta cerere fiind prevazut 
avansul pentru contractul de turbine (care nu s-a 
incheiat). 
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Notificarea 5 

(adresa 
834/22.04.2014 
inregistrata la OIE 
sub nr. 233054/ 
23.04.2014 

Notificarea 5_ 
revizuita (adresa nr. 
854/26.05.2014 
inregistrata la OIE 
sub nr. 233889/ 
27.05.2014 

Notificarea 5_ 
revizia 2 

(adresa nr. 
863/20.06.2014 
inregistrata la OIE 
sub nr. 234555/ 
24.06.2014 

Adresa de aprobare 
OIE nr.  235127/ 
09.07.2014 

Modificarea graficului de 
executie in conformitate 
cu noul grafic de executie 
atasat Notificarii 
5_revizia 2 
 
 

În considerarea dificultatilor intampinate, descrise 
si in Notificarea nr. 4 prin care s-a solicitat 
modificarea graficului cererilor de rambursare, 
graficul de executie s-a modificat in concordanta cu 
graficul cererilor de rambursare. 
 

Notificarea 6 

(adresa 
870/26.06.2014 
inregistrata la OIE 
sub nr. 234698/ 
30.06.2014 

Notificarea 6 
revizuita (adresa nr. 
899/18.07.2014 
inregistrata la OIE 
sub nr. 235482/ 
21.07.2014 

Adresa de aprobare 
OIE nr.  235524/ 
22.07.2014 

Conform Notificarii 
6_revizuite: 
- renuntarea la 
prefinantarea solicitata 
prin Cerere de 
prefinantare 
nr.1/15.07.2013; 
 
- modificarea graficului 
de rambursare  (tabel 
nr.4- revizuit aprilie 
2014) in conformitate cu 
noul grafic de executie 
atasat notificarii. 
 

Am solicitata renuntarea la prefinantare ca urmare a 
faptului ca societatea a intampinat dificultati in 
obtinerea instrumentului de garantare pentru suma 
aferenta prefinantarii, instrument de garantare 
prevazut la art.5, alin.2 din Contractul de finantare. 
In conditiile reluarii de 3 ori a procedurii de 
achizitie turbine, cererea de rambursare prevazuta 
in contract pentru luna iulie 2014 a ramas fara 
obiect, in aceasta cerere fiind prevazut avansul 
pentru contractul de turbine. 

Notificarea 7 

(adresa 
926/25.09.2014 
inregistrata la OIE 
sub nr. 237045/ 
25.09.2014 

 

Notificarea 7 
revizuita (adresa nr. 
941/10.10.2014 
inregistrata la OIE 
sub nr. 237536/ 
13.10.2014 

 

 

Conform Notificarii 
7_revizuite: 
- modificarea graficului 
de rambursare  (tabel nr. 
4- revizuit octombrie 
2014) in conformitate cu 
noul grafic atasat 
notificarii. 
 
- modificarea graficului 
de executie in 
conformitate cu noul 
grafic de executie atasat 
notificarii. 
 

Progresul lent in implementarea proiectului, 
dificultatile intampinate fiind strict legate de 
Activitatea 4- “Organizarea-derularea procedurii de 
achiziţie turbine”, procedura care s-a reluat de 3 ori, 
sunt independente de vointa noastra. Toate 
activitatile din graficul de executie sunt strans 
legate de aceasta activitate astfel ca pana la 
finalizarea acesteia, nu s-au putut demara alte 
activitati.  
Am mentionat ca desi a fost desemnata oferta 
castigatoare prin Nota justificativa de atribuire nr. 
875/30.06.2014, datorita perioadei concediilor de 
vara, finalizarea negocierii tuturor clauzelor 
contractuale nu a fost posibila pana la 31.07.2014 
(conform grafic aprobat).  
De asemenea, a fost nevoie de negocieri mult mai 
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Adresa de aprobare 
OIE nr.  237926/ 
28.10.2014 

indelungate cu privire la modalitatile de garantare a 
restului de pret, avand in vedere particularitatea 
proiectului, respectiv asigurarea finantarii in cea 
mai mare parte din fonduri nerambursabile, fonduri 
care nu pot fi garantate. 
In acest sens s-a anexat adresa emisa de Nordex 
Energy Romania privind stadiul negocierilor si 
asigurarea acestora conform careia semnarea 
contractului se va realiza in cel mai scurt timp, 
intarzierile urmand a fi recuperate. 
Din acest motiv si graficul de executie este decalat, 
fiind nevoie de o prelungire a termenului de 
implementare a proiectului. 
 

Notificarea 8 

(adresa 
1005/29.12.2014 
inregistrata la OIE 
sub nr. 239477/ 
29.12.2014 

 

Notificarea 8 
revizuita (adresa nr. 
1021/13.01.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 230312/ 
14.01.2015 

 

 

 

APROBARE 

Act aditional nr.1 

(inregistrat OIE 
cu nr. 231206/ 

12.02.2015) 

Conform Notificarii 
8_revizuite: 
- prelungirea perioadei de 
implementare a 
proiectului pana la 
31.12.2015. 
- modificarea graficului 
de rambursare  (tabel nr. 
4) in conformitate cu 
noul grafic atasat 
notificarii. 
 
- modificarea graficului 
de executie in 
conformitate cu noul 
grafic de executie atasat 
notificarii. 
 

In temeiul Ordinului nr. 758/04 iunie 2014, emis de 
Ministerul Economiei privind prelungirea perioadei 
de implementare a proiectelor, pentru a avea 
siguranta finalizarii cu succes a proiectului nostru, 
am solicitat prelungirea perioadei de implementare 
pana la data de 31.12.2015, ceea ce conduce 
implicit la modificarea graficului de executie si a 
graficului de rambursare. 

Progresul lent in implementarea proiectului, 
dificultatile intampinate fiind strict legate de 
Activitatea 4- “Organizarea-derularea procedurii de 
achiziţie turbine”, procedura care s-a reluat de 4 ori, 
au fost independente de vointa noastra.  Asa cum s-
a mentionat, toate activitatile din graficul de 
executie sunt strans legate de aceasta activitate 
astfel ca pana la finalizarea acesteia, nu s-au putut 
demara alte activitati.  
In cadrul celei de-a patra proceduri a fost 
desemnata oferta castigatoare prin Nota 
justificativa de atribuire nr.1001/23.12.2014, iar 
semnarea contractului s-a realizat in data de 
30.12.2014. Am precizat faptul ca, diferenta intre 
perioada de implementare estimata initial si cea 
asumata rezulta in principal din durata de livrare a 
turbinelor, care, la momentul solicitarii finantarii, 
era in medie de 18 luni, in timp ce acum, datorita 
scaderii considerabile a cererilor pe piata, furnizorii 
ofera termene de 6-12 luni. In cazul de fata, 
conform contractului cu VESTAS CEU 
ROMANIA SRL, termenul de livrare si instalare 
asumat este de 7 luni, fapt ce asigura realizarea 
proiectului in timpul preconizat, ramanand timp 
suficient inclusiv pt acreditarea ANRE. 
Din acest motiv dar si a instaurarii conditiilor 
meteorologice nefavorabile la locatia proiectului,  
graficul de executie este decalat fiind nevoie de o 
prelungire a termenului de implementare a 
proiectului. 

Totodata am informat ca au fost incheiate 
majoritatea contractelor de achizitii astfel cum au 
fost enumerate in tabelul din notificare.  
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Notificarea 9 
(adresa 
1083/07.04.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 232580/ 
08.04.2015 

Notificarea 9 
revizuita (adresa nr. 
1087/09.04.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 232670/ 
10.04.2015 

Notificarea 9_ 
revizia 2 (adresa nr. 
1094/17.04.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 232843/ 
20.04.2015 

Adresa de aprobare 
OIE nr.  232888/ 
21.04.2014 

Conform Notificarii 
9_reviza 2: 
- Schimbarea contului si 
a Bancii comerciale 
mentionate in contract la 
Art. 7 “Rambursarea 
cheltuielilor”, alin.2 
 
- modificarea graficului 
de rambursare  (tabel nr. 
4) in conformitate cu 
noul grafic atasat 
notificarii 
 
- modificarea graficului 
de executie in 
conformitate cu noul 
grafic de executie atasat 
notificarii. 

Am solicitat schimbarea contului intrucat subscrisa 
a obtinut co-finantare din partea Volksbank 
Romania S.A. si s-a dorit ca toate operatiunile 
financiare ale societatii sa se deruleze prin 
intermediul conturilor deschise la banca 
finantatoare. 
In ceea ce priveste modificarea graficului de 
executie si a graficului de rambursare,  s-a 
mentionat faptul că plata avansului catre furnizorul 
turbinelor eoliene, Vestas CEU Romania SRL, era 
prevazuta a fi efectuata cel tarziu pana la data de 
30.04.2015 (corelata cu Cererea de rambursare nr. 
2), iar prin raportare la graficul de executie aferent 
contractului cu Vestas CEU Romania SRL, cele 
7 luni ar expira la 30.11.2015. 
Intrucat plata finala este ulterioara punerii in 
functiune, este evident ca ultima plata si implicit 
ultima cerere de rambursare vor fi cel tarziu in luna 
decembrie 2015. 
In plus, fiind Cerere de rambursare finala, cu vizita 
la fata locului, am apreciat ca formalitatile vor fi 
mai complexe. 

Notificarea 10 
(adresa 
1304/23.10.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 238681/ 
23.10.2015 

Notificarea 10 
revizuita (adresa nr. 
1307/23.10.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 239230/ 
12.11.2015 

 

- APROBARE- 

Act aditional nr. 2 la 
contract de 
finantare 
(inregistrat la OIE 
cu nr. 
311074/15.12.2015) 

 

 

Modificarea tabelului 2 
din contractul de 
finantare 
 

Avand in vedere faptul ca contractul nr. 
1009/30.12.2014 incheiat cu VESTAS CEU 
ROMANIA SRL, prevede atat furnizarea 
echipamentelor cat si montajul acestora, iar in 
structura privind cheltuielile eligibile din contract, 
montajul este prevazut in linia 3 pc.b) „pentru 
montajul utilajelor tehnologice si al utilajelor 
incluse in instalatiile functionale, inclusiv retele 
aferente necesare functionarii acestora, desfasurate 
pe obiecte de constructie”, am solicitat mutarea 
sumei disponibile la linia 3 lit b catre linia 3 pc.c) 
“pentru utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj desfasurate pe obiecte de 
constructie”.  
Totodată, pe fondul creșterii parității lei/euro față 
de data efectuării studiului de fezabilitate, având în 
vedere faptul că finanțarea nerambursabilă este 
acordată în lei, în timp ce contractul de furnizare a 
principalelor echipamente (turbinele eoliene) are 
prețul raportat la moneda euro, am apreciat a fi utilă 
distribuirea sumelor economisite pe alte linii 
bugetare, menționate mai sus, către această linie 
bugetară. 

Notificarea 11 
(adresa 
1322/30.10.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 238899/ 
30.10.2015 

 

 

 

Modificarea detalierii 
costurilor proiectului 
privind „echipamentele 
tehnologice necesare” 
prin includerea necesitatii 
achizitionarii unei bobine 
electrica pentru tratarea 
reactivului 1,55 Mvar cu 
reglaj continuu (Tabel 2 - 
art 4. alin 1 lit c din 

Necesitatea achiziționării acestui echipament a 
apărut ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului 
ANRE nr. 33/2014 pentru aprobarea Metodologiei 
privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei 
electrice reactive şi a preţului reglementat pentru 
energia electrică reactivă. 
Conform art. 4 alin 2 al Ordinului ANRE 33/2014, 
producătorii au obligația de a lua măsuri de 
compensare a energiei electrice reactive tranzitate 
prin punctele de delimitare a instalaţiilor care le 
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Notificarea 11 
revizuita (adresa nr. 
1325/30.10.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 239231/ 
12.11.2015 

 

- APROBARE-  

prin Notificarea 
OIE nr. 
230173/13.01.2016 
(in cadrul Cererii de 
rambursare clasica 
nr.7/13.11.2015) 

 

Contract). 
 

aparţin faţă de reţelele electrice la care acestea sunt 
racordate. 
Astfel, ca urmare a adoptării acestei Metodologii, a 
devenit necesară tratarea curentului reactiv la P0, în 
vederea evitării producerii de energie electrică 
reactivă și a suportării contravalorii acesteia. 
Singura metodă de compensare a energiei electrice 
reactive la P0 este asigurată de acest tip de 
echipament, sens în care includerea sa în proiect 
este justificată. 
Am subliniat faptul că față de data apariției acestui 
act normativ și data mult anterioară a efectuării 
studiului de fezabilitate ce a justificat proiectul 
finanțat, necesitatea achiziționării acestui 
echipament nu a fost prevăzută și nici nu ar fi putut 
fi prevăzută. 
Am apreciat că includerea costului acestui 
echipament în cadrul cheltuielilor eligibile ale 
proiectului este întru-totul justificată, cheltuială 
fiind nu doar utilă, ci absolut necesară asigurării 
unui grad de rentabilitate ridicat al proiectului. 

Notificarea 12 
(adresa 
1445/14.12.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 311062/ 
15.12.2015 

 

 

APROBARE- 

Act aditional nr. 3 la 
contract de 
finantare 
(inregistrat la OIE 
cu nr. 
311543/31.12.2015) 

 

 

- Prelungirea perioadei de 
implementare a 
proiectului pana la data 
de 29.02.2016. 

- Modificarea graficului 
de executie si a graficului 
de rambursare. 

S-a mentionat faptul că majoritatea covârșitoare a 
activităților proiectului sunt finalizate, fiind trase 
aproximativ 80% din fondurile nerambursabile și 
aflându-se în lucru cereri de plată și/sau rambursare 
până la 99% din valoarea contractului. 
Activitățile aflate în desfășurare și încă nefinalizate 
fiind cele vizând punerea în funcțiune a parcului, 
perioada de teste și activitatea de acreditare din 
partea ANRE. 
Întrucât realizarea acestor activități presupune 
proceduri administrative care nu depind în totalitate 
de conduita subscrisei, am solicitat sprijinul pentru 
a nu ne periclita reușita proiectului și declararea sa 
ca funcțional. 
Am precizat faptul că subscrisa înțelegem să 
inițiem demersurile de obținere a acestor 
avize/autorizatii/contracte înainte de finalul 
perioadei de implementare menționate în contract, 
dar suntem conștienți că obținerea efectivă nu 
depinde exclusiv de noi.  
Am apreciat că la data depunerii documentațiilor 
către autoritățile competente, activitatea noastră 
este îndeplinită, eliberarea avizelor reprezentând o 
consecință ulterioară, care scapă controlului nostru. 

Notificarea 13 
(adresa 
1477/22.12.2015 
inregistrata la OIE 
sub nr. 311320/ 
22.12.2015 

APROBARE- 

-fondurile au fost 
virate in contul 
solicitat 

- Schimbarea contului 
IBAN si a Bancii 
comerciale 

Am solicitat schimbarea contului bancar din cauza 
fuziunii Volksbank Romania S.A. cu Banca 
Transilvania S.A. 
In urma migrarii ni s-a alocat un nou cont IBAN 
dupa cum este precizat in adresa nr. 
953750/22.12.2015 a Volksbank Romania S.A., 
atasata notificarii. 
Noul IBAN va functiona incepand cu data de 
04.01.2016. 
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Notificarea 14 
(adresa 
1546/28.01.2016 
inregistrata la OIE 
sub nr. 230519/ 
28.01.2016 

 

Notificarea 14 
revizuita (adresa nr. 
1573/15.02.2016 
inregistrata la OIE 
sub nr. 230843/ 
15.02.2016 

 

 

APROBARE- 

 

Act aditional nr. 
4/29.02.2016 la 
contractul de 
finantare 

(inregistrat la OIE 
cu nr. 
231117/29.02.2016) 

- Prelungirea perioadei de 
implementare a 
proiectului pana la data 
de 30.06.2016. 

 

S-a mentionat faptul că sunt finalizate toate 
activitățile principale ale proiectului, fiind 
achiziționate și instalate toate echipamentele, fiind 
realizați toți indicatorii de proiect. 
Totodată, au fost trase aproximativ 95% din 
fondurile nerambursabile, cererea de rambursare 
finală urmând a se depune până la data limita de 
29.02.2016. 
Activitățile aflate încă în desfășurare și nefinalizate 
fiind cele vizând punerea în funcțiune a parcului ca 
centrală electrică unitară, perioada de teste și 
activitatea de acreditare din partea ANRE. 
Am menționat faptul că întârzierea s-a datorat 
întârzierii racordării la rețea, care era programată în 
data de 21.12.2015 dar nu s-a realizat ca urmare a 
nerespectării termenelor de execuție de către 
subcontractorii Electrica Transilvania Nord SA.  
Întrucât perioada de teste se întinde pe aproximativ 
30-40 de zile, în funcție și de condițiile meteo, 
există riscul de a depăși termenul de implementare. 
Asadar, activitățile 9 și 10 se desfăsoară în paralel 
în această perioadă.  
Pe cale de consecință, și activitatea 11 privind 
obtinerea acreditarii se va prelungi, aceasta 
succedându-se în timp finalizării testelor.  
Întrucât realizarea acestor activități presupune 
proceduri administrative care nu depind în totalitate 
de conduita subscrisei ci și de cea a instituțiilor 
publice (Electrica, Transelectrica, ANRE), am 
solicitat sprijinul pentru a nu ne periclita reușita 
proiectului și declararea sa ca funcțional. 
Am apreciat că la data depunerii documentațiilor 
către autoritățile competente, activitatea noastră 
este îndeplinită, eliberarea avizelor reprezentând o 
consecință ulterioară, care scapă controlului nostru. 
 

Notificarea 15 
(adresa 
1771/27.06.2016 
inregistrata la OIE 
sub nr. 232511/ 
27.06.2016 

 

 

 

APROBARE- 

 

Act aditional nr. 5 la 
contractul de 
finantare 

(inregistrat la OIE 
cu nr. 
232653/30.06.2016) 

- Prelungirea perioadei de 
implementare a 
proiectului pana la data 
de 31.07.2016. 

- in baza Hotărârii 
Guvernului nr.433/2016 
pentru completarea HG 
nr.678/2015 privind 
închiderea programelor 
operaţionale finanţate în 
perioada 2007-2013 prin 
Fondul European de 
Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European, 
Fondul de Coeziune si 
Fondul European pentru 
Pescuit." 
 

S-a mentionat faptul că sunt finalizate toate 
activitățile principale ale proiectului, fiind 
achiziționate și instalate toate echipamentele, fiind 
realizați toți indicatorii de proiect, parcul eolian 
fiind pus în funcțiune prin Procesul verbal de 
recepție a punerii în funcțiune nr. 1598/24.02.2016, 
comunicat OIE. 
Totodată, au fost trase aproximativ 99% din 
fondurile nerambursabile, cererea de rambursare 
finală fiind aprobată prin adresa OIE nr. 
231382/21.03.2016. 
Activitățile aflate în desfășurare și nefinalizate fiind 
cele vizând perioada de teste și activitatea de 
acreditare din partea ANRE. 
Am menționat faptul că întârzierea se datorează 
unei cauze neprevăzute, respectiv a faptului că, pe 
parcursul realizării punerii sub tensiune a 
capacitătilor, în pofida testelor preliminare pozitive, 
au fost identificate unele defectiuni ascunse la 
nivelul manșoanelor pe liniile electrice, ceea ce a 
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determinat inițierea lucrărilor de remediere de către 
executant,  în temeiul garantiei de bună execuție. 
Acest fapt a condus la întreruperea tensiunii și, 
consecvent, întârzieri în programul testelor și 
probelor tehnologice, existând astfel riscul de a 
depăși termenul de implementare.  
Am precizat că în prezent lucrările de remediere a 
defecțiunilor ascunse identificate la nivelul 
manșoanelor pe liniile electrice s-au finalizat, sens 
în care s-a realizat repunerea sub tensiune, totodată 
fiind reluat programul de teste și probe tehnologice. 
În ceea ce priveste Activitatea 11, în special, 
întrucât realizarea acestei activități presupune 
proceduri administrative care nu depind în totalitate 
de conduita subscrisei ci și de cea a instituțiilor 
publice, am solicitat sprijinul pentru a nu ne 
periclita reușita proiectului și declararea sa ca 
funcțional. 
Am precizat faptul că am inițiat demersurile de 
obținere a acestor avize/autorizații (cerere de 
obținere acreditare conform Ordin ANRE nr. 
48/2014 având nr. de înregistrare ANRE 
41117/31.05.2016) dar suntem conștienți că 
obținerea efectivă nu depinde exclusiv de subscrisa. 
Am apreciat că la data depunerii documentațiilor 
complete către autoritățile competente, activitatea 
noastră va fi îndeplinită, eliberarea avizelor 
reprezentând o consecință ulterioară, care scapă 
controlului nostru. 
Am precizat, de asemenea, faptul ca societatea este 
deja înscrisă pe OPCOM ca producător în perioada 
de probe (nr. PRE 276/11.02.2016; 
http://www.transelectrica.ro/web/tel/registru-pre), 
valorificarea productiei urmând a se realiza 
conform regulamentului specific platformei 
OPCOM.  
În contextul legislativ actual, nu mai există 
posibilitatea de a  încheia contract de vanzare 
cumparare energie electrica cu distribuitorul de 
energie electrica, valorificarea energiei realizându-
se pe piata reglementată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 / 40 

 

 

5.6.2. Modificări previzionate pentru datele planificate 

Conform ultimului Grafic de executie aprobat prin Act aditional nr. 5 la contract de finantare: 

 

Date planificate Date reale sau previzionate  Activitatea Nr.  

Data de 
început 

Data 
finalizării 

Data de 
început 

Data 
finalizării 

Activitatea nr. 1 
Amenajarea 
terenului 

01.08.2013 31.05.2015 01.08.2013 30.07.2015 

Activitatea nr. 2 

Amenajari pentru 
protectia mediului 
si aducerea la 
starea initiala 

01.07.2015 30.06.2016 01.07.2015 30.06.2016 

Activitatea nr. 3 
Lucrari de 
construire retele 
electrice aferente 
parcului eolian 

 

01.09.2013 

 

31.05.2015 

 

01.09.2013 

 

 

15.07.2015 

01.05.2013 30.06.2014 01.05.2013 30.06.2014 Activitatea nr. 4 
Organizarea-
derularea 
procedurii de 
achizitie turbine 

01.12.2014 31.12.2014 01.12.2014 31.12.2014 

Activitatea nr. 5 
Inchiere contract 
achizitie turbine 
eoliene 

01.03.2014 31.12.2014 01.03.2014 31.12.2014 

Activitatea nr. 6 
Organizare de 
santier 

01.04.2014 31.12.2015 01.04.2014 31.12.2015 

Activitatea nr. 7 

Lucrari de 
fundatie turbine 
eoliene 

01.07.2014 31.08.2015 01.07.2014 03.11.2015 

Activitatea nr. 8 

Montare turbine 
eoliene 

01.03.2015 31.12.2015 01.03.2015 31.12.2015 

Activitatea nr.9 
Pregatirea 
personalului 

01.09.2015 30.06.2016 01.09.2015 22.07.2016 

Activitatea nr.10 
Probe 
tehnologice, teste 
+PIF 

01.09.2015 30.06.2016 01.09.2015 31.07.2016 
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Activitatea nr.11 

Acreditare ANRE 
si incheiere 
contract de 
vanzare-
cumparare energie 
electrica cu 
distribuitorul de 
energie electrica 

01.10.2015 30.06.2016 01.10.2015 31.07.2016 

01.03.2013 31.03.2013 01.03.2013 31.03.2013 Activitatea nr.12 

Publicitatea 
proiectului 01.09.2015 30.06.2016 01.09.2015 31.07.2016 

Activitatea nr.13 

Audit financiar 

01.05.2013 30.06.2016 01.05.2013 30.06.2016 

Activitatile 1,3 si 7 au depasit usor data previzionata in graficul de executie, lucrarile fiind 
suspendate de mai multe ori astfel cum s-a relatat la punctul 5 din prezentul raport, fara a 
afecta insa graficul general al proiectului. 

 

 

5.7. Specificaţi situatia finala privind achizi ţiile publice/achiziţiei pe norme interne, 
conform calendarului stabilit în cererea de finanţare  

Nr. contract Obiectul 
contractului 

Valoarea 
estimată 

 

Data 
estimată 
pentru 

începerea 
procedurii  

Data 
estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii  

Stadiul 
achiziţiei  

 

Contract nr. 
182/07.05.2012 

cu SC Engineering 
Project Development 
SRL 

Servicii de 
consultanţă  

120.000 euro 
+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul  

nr.232/19.03.2013 

cu SC RED MEDIA 
DIGITAL SRL 

Comunicat de presă 
în ziarul Adevărul, 
ed. Transilvania 
referitor la demararea 
proiectului 

246 ron 

+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul nr.  

42/11.03.2013 

cu SC ELDEROM 
IMPEX SRL 

Achiziţie panou 
afişaj temporar 

1.808 ron 

+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul nr. 216/ 
29.05.2013 

cu SC MPD 
SERVICES SRL 

Achiziţie pliante 112 ron  
+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 
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Contractul nr. 
1/20.05.2013 cu SC 
METROPOLITAN 
MEDIA SRL 

Achiziţie servicii 
web-design 

2.023,07 
ron +TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul nr. 631/ 
10.06.2013 

cu SC TAIFASURI 
MEDIA SRL  

 

Comunicat de presă 
referitor la demararea 
procedurii de 
achiziţie servicii de 
proiectare şi execuţie 
lucrări reţele 
electrice 

150 ron+TVA Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul nr. 636/ 
18.06.2013 

cu SC CROSS 
MEDIA PARTNERS 
SRL 

 

Comunicat de presă 
referitor la demararea 
procedurii de 
achiziţie servicii de 
proiectare şi execuţie 
lucrări reţele 
electrice 

500 ron+TVA Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul nr. 669/ 
12.07.2013 

cu SC AMPER 
GRUP SRL 

 

Achiziţie servicii de 
proiectare şi execuţie 
lucrări reţele 
electrice  

13.000.800 
ron+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul  

nr. 1052/16.12.2013 

cu SC ADEVARUL 
HOLDING SRL 

Comunicat de presă 
nr.2 în ziarul 
Adevărul, ed. 
Transilvania si Banat 
referitor la demararea 
proiectului 

246 ron 

+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul nr. 
946/20.10.2014 cu 
ASOCIEREA S.C. 
POP GRUP INVEST 
S.R.L. si SC 
INTERCONSTRUCT 
CERTEZE SRL – cu 
lider desemnat al 
asocierii POP GRUP 
INVEST S.R.L. 

Achizitie proiectare 
şi execuţie lucrari 
civile  

11.527.625,41 
ron+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul  

nr. 950/29.10.2014 

cu SC POP GROUP 
SRL 

Achizitie proiectare 
şi execuţie drum de 
acces 

1.165.000 ron 
+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul  

nr. 961/10.11.2014 

cu SC EUROPA 
CONSTRUCT  SRL 

Achizitie executie 
lucrari de amenajarea 
terenului 

119.696 
ron+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 
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Contractul  

nr. 1009/30.12.2014 

Cu VESTAS CEU 
ROMANIA SRL 

Achiziţia a 5 turbine 
eoliene cu o putere 
nominală de 2,3 MW 

13.335.000 
euro +TVA  

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul  

nr. 161/10.03.2015 

cu SC EDIFICE 
MEDIA SRL 

Comunicate de presă  
în ziarul Adevărul, 
ed. Transilvania si 
Banat referitor la 
demararea/finalizarea 
proiectului 

246 ron 

+TVA /anunt 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contract din 
30.03.2015 cu GRON 
MAGT SRL 

Achiziţie servicii si 
lucrari de organizare 
de santier 

879.331,50 
ron +TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul nr. 
501/25.09.2015 cu 
Fătăcean Gheorghe – 
Auditor Financiar 

Achiziţie servicii de 
audit financiar 

1.500 euro 
+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul nr. 
1340/05.11.2015 cu 
SC ENERGO LINE 
EQUIPMENT SRL 

Achiziţie bobina 
electrica pentru 
tratarea reactivului 
1,55 Mvar cu reglaj 
continuu 

708.600 ron 
+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

Contractul nr. 
1556/03.02.2016 cu 
SC Unitatea de 
Suport pentru 
Integrare SRL 

Achizitie executie 
lucrari pentru 
amenajarea mediului 
prin aducerea la starea 
initiala 

4132 ron 
+TVA 

Procedură 
închisă 

Procedură 
închisă 

Finalizat 

 

6. Indicatori: 

Indicatori de proiect:  

Indicator Valoarea indicatorului 
stabilită în contract  

Valoarea indicatorului obţinută la 
finalizarea proiectului 

Indicatorii de 
realizare 

(1) 

UM  

(2) 

Cantitate 

(3) 

UM 

(4) 

Cantitate 

(5) 

Fundaţii centrale 
eoliene 

Buc. 5 Buc. 5 

Turbine eoliene Buc. 5 Buc. 5 

LES 20kV 
x300m 

Buc. 4 Buc. 4 

LES x 15,1 km Buc. 1 Buc. 1 

LES x 16,9 km Buc. 1 Buc. 1 

Nota: S-au realizat toti indicatorii de proiect stabiliti in contractul de finantare. 
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7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare? 

Da, proiectul a generat venituri pe timpul perioadei de raportare (energie electrica livrata in SEN 
in perioada mai-iunie 2016).  

Pentru luna iulie 2016, pana la data prezentului raport, nu a fost receptionata Nota de informare 
de la OPCOM pentru decontarea energiei electrice, dar va fi considerabil mai mare fata de 
productia realizata pe lunile precedente. 

A. Venituri totale 
generate anterior 

 

B. Venituri total generate 
în perioada de raportare 

-lei- 

Total (A+B) 

-lei- 

- 877,81 877,81 

 
 
 

8. Programul Activităţilor desfasurate pe intreaga perioada de implementare a 
proiectului (inclusiv ultima perioada de raportare) 
 
8.1 Programul Activitatilor 

Nr. 
crt. Activitatea Activit ăţile desfăşurate pe întreaga perioada de 

implementare a proiectului (data de începere şi de finalizare)  

1. Amenajarea terenului - s-au realizat lucrările pentru pregătirea şi amenajarea 
amplasamentului în vederea desfăşurării lucrărilor de construire 
parc eolian  
(01.08.2013-30.07.2015) 

2. Amenajari pentru protectia 
mediului si aducerea la 
starea initiala 

- s-au efectuat lucrările de protecţie a mediului pentru refacerea 
cadrului natural;  
(01.07.2015-30.06.2016) 

3. Lucrări de construire reţele 
electrice aferente parcului 
eolian 

- s-au realizat lucrările de construire reţele electrice aferente 
parcului eolian conform indicatorilor de proiect;  
(01.09.2013-15.07.2015) 

4 Organizarea -derularea 
procedurii de achiziţie 
turbine 

- s-a derulat procedura pentru achiziţia turbinelor in vederea 
atribuirii contractului de furnizare; 
(01.05.2013-30.06.2014 si 01.12.2014-31.12.2014) 

5 Încheiere contract de 
achiziţie turbine eoliene 

- s-a încheiat contractul de achiziţie turbine eoliene cu furnizorul 
Vestas CEU Romania SRL  
(01.03.2014-31.12.2014) 

6 Organizare de santier - s-au executat in mod continuu lucrările specifice organizării de 
santier pana la finalizarea tuturor lucrarilor din site;  
(01.04.2015-31.12.2015) 

7. Lucrari de fundatie turbine 
eoliene 

- s-au realizat lucrările de constructie a fundaţiilor conform 
indicatorilor de proiect  
(01.07.2014-03.11.2015) 

8. Montare turbine eoliene - s-au montat cele 5 turbine eoliene si s-au efectuat lucrarile 
electrice interioare  
(01.03.2015-31.12.2015) 

9 Pregatirea personalului - pregatirea personalului s-a facut in perioada montajului 
turbinelor si continua atat la punerea in functiune a acestora cat 
si pe durata probelor tehnologice  

(01.09.2015-22.07.2016) 
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10 Probe tehnologice, teste + 
PIF 

- PIF a avut loc in data de 24.02.2016. 

 (01.09.2015-31.07.2016) 

11 Acreditare ANRE si 
incheiere contract de 

vanzare-cumparare energie 
electrica cu distribuitorul de 

energie electrica 

- s-a depus la ANRE documentatia necesara în vederea obtinerii 
acreditarii conform Ordin ANRE nr. 48/2014 (nr. de inregistrare 
ANRE 41117/31.05.2016); 
- S-a obținut răspunsul la cererea de acreditare conform Ordin 
ANRE nr. 48/2014, prin adresa ANRE nr. 45316/29.06.2016, 
comunicata OIE; 
- Concluzia adresei ANRE menționate este aceea că, ajutorul 
investițional acordat de către AM POS CCE prin OIE pentru 
realizarea proiectului fiind foarte mare, rezultă un număr negativ 
de certificate verzi/MWh (-0,6CV/MW până la data de 
31.12.2017, respectiv -0,3 CV/MW începând cu data de 
01.01.2018), accesarea sistemului de promovare prin certificate 
verzi nemaifiind posibilă; 
- În contextul legislativ actual, nu mai există posibilitatea de a  
încheia contract de vanzare cumparare energie electrica cu 
distribuitorul de energie electrica, valorificarea energiei 
realizându-se pe piata reglementată.  

- In prezent, societatea comercializeaza energia produsa prin 
intermediul Transelectrica SA, ca parte responsabilă cu 
echilibrarea. 

(01.10.2015-31.07.2016) 

12 Publicitatea proiectului - masuri de informare si publicitate: anunturi demarare proiect, 
panou de informare temporara, site web, pliante, autocolante 
turbine, anunturi finalizare proiect, placa amplasare permanenta.  

( 01.03.2013-31.03.2013 si 01.09.2015-31.07.2016) 

13. Audit financiar - documentele aferente proiectului sunt pastrate conform 
obligaţiilor asumate prin contract pentru a asigura o pistă 
adecvată de audit organismelor abilitate 
- realizarea auditului financiar s-a facut de catre un auditor 
acreditat CAFR, raportul fiind anexat cererii de rambursare 
finala. 
 (01.05.2013-30.06.2016) 
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8.2. Rezultate obtinute 
 

Nr. Crt./Activitate 

Valori 
anticipate în 

Contractul de 
finanţare 

Rezultate obtinute 

1 2 3 
1. Amenajarea terenului 119.696 lei  

(fără TVA ) 

- Contract atribuit - EUROPA 
CONSTRUCT  SRL (119.696 lei +TVA) 

- s-au realizat lucrările pentru pregătirea şi 
amenajarea amplasamentului în vederea 
desfăşurării lucrărilor de construire parc 
eolian; 

2. Amenajari pentru 
protectia mediului si 
aducerea la starea initiala 

- - s-au efectuat lucrările pentru protectia 
mediului si aducerea la starea initiala 

14.146.030 lei 
(fără TVA ) 

 

- Contract atribuit – AMPER GRUP SRL 
(13.000.800 lei+TVA) 

- s-au realizat lucrările de construire reţele 
electrice aferente parcului eolian conform 
indicatorilor de proiect; 

3. Lucrări de construire 
reţele electrice aferente 
parcului eolian 

 

- - s-a achizitionat o bobina electrica pentru 
tratarea reactivului 1,55 Mvar cu reglaj 
continuu (echipament necesar ca urmare a 
intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 
33/2014); 

- Contract atribuit- ENERGO LINE 
EQUIPMENT SRL (708.600 lei+TVA) 

4. Organizarea -derularea 
procedurii de achiziţie 
turbine 

- - s-a derulat procedura pentru achiziţia 
turbinelor in vederea atribuirii contractului 
de furnizare echipamente; 

5. Încheiere contract de 
achiziţie turbine eoliene 

58.196.511 lei 
(fara TVA) 

- s-a încheiat contractul de furnizare 
nr.1009/30.12.2014 cu Vestas CEU  
Romania SRL (13.335.000 euro +TVA 
adica 58.958.387,50 ron+TVA) 

6. Organizare de santier - - s-au executat in mod continuu lucrările 
specifice organizării de santier pana la 
finalizarea tuturor lucrarilor din site 

7. Lucrari de fundatie 
turbine eoliene 

 

11.568.460 lei 

(fără TVA ) 

Contract atribuit - ASOCIEREA S.C. POP 
GRUP INVEST S.R.L. si SC 
INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL – cu 
lider desemnat al asocierii S.C. POP GRUP 
INVEST S.R.L. (11.527.625,41 lei+TVA) 

- s-au realizat lucrările de constructie a 
fundaţiilor conform indicatorilor de proiect 

8. Montare turbine eoliene - - s-au montat cele 5 turbine eoliene si s-au 
efectuat lucrarile electrice interioare; 
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9. Pregatirea personalului - - pregatirea personalului s-a facut in 
perioada montajului turbinelor si a 
continuat atat la punerea in functiune a 
acestora cat si pe durata probelor 
tehnologice;  

- instruirea s-a facut de catre personalul 
specializat al furnizorului echipamentelor 
Vestas CEU Romania SRL, fiind asigurata 
prin contractul de furnizare. 

10. Probe tehnologice, 
teste + PIF 

- - punerea in functiune a parcului eolian a 
avut loc in data de 24.02.2016, fiind 
incheiat Proces verbal de receptie a punerii 
in functiune  nr.1598/24.02.2016; 

11. Acreditare ANRE si 
incheiere contract de 
vanzare-cumparare energie 
electrica cu distribuitorul 
de energie electrica 

- - s-a obtinut raspunsul ANRE la cererea de 
acreditare (adresa ANRE nr. 45316 din 
29.06.2016, transmisa OIE). 

În contextul legislativ actual, nu mai există 
posibilitatea de a  încheia contract de 
vanzare cumparare energie electrica cu 
distribuitorul de energie electrica, 
valorificarea energiei realizându-se pe piata 
reglementată. 
In prezent, societatea comercializeaza 
energia produsa prin intermediul 
Transelectrica SA, ca parte responsabilă cu 
echilibrarea. 

12. Publicitatea proiectului - - masuri de informare si publicitate 
implementate: anunturi demarare proiect, 
panou de informare temporara, site web, 
pliante,  autocolante echipamente, anunturi 
finalizare proiect, placa pentru amplasare 
permanenta. 

13. Audit financiar - - s-a efectuat auditul financiar de catre 
auditorul acreditat CAFR; 
- documentele aferente proiectului sunt 
pastrate conform obligaţiilor asumate prin 
contract pentru a asigura o pistă adecvată de 
audit organismelor abilitate; 
- situaţiile financiar-contabile sunt coerente, 
obiective şi întocmite cu acurateţe, iar 
societatea îşi respectă obligaţiile legale. 
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9. Păr ţi fizice distincte: Trebuie completat numai în cazul rapoartelor de progres ataşate la 
cererea de rambursare pentru proiectele monitorizate prin părţi fizice distincte 

Nu este cazul. 

Indicator 

Valoarea 
indicatorului 
stabilită în 
contract 

Valoarea 
indicatorului 
obţinută de la 

ultima cerere de 
rambursare 

Valoarea obţinută 
până în prezent 

% 

 

Parte 
fizică  

Cantitate  Suma 
(lei)  

Cantitate  Suma 
(lei)) 

Cantitate  Suma 

(lei)  

 

(1) (2) (3) (4) (5 (6) (7) 8= 
(7)/(3)*100 

Parte 
fizică n 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Total   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

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

 

Anexam materiale de informare şi publicitate care au fost implementate până la data 
depunerii acestui raport:  

� Fotografie placa pentru afisare permanenta la locatia proiectului  (iunie 2016); 

� comunicat de presă finalizare proiect (Ziarul Adevărul ediţia de Transilvania – data 
publicării: 19 iulie 2016); 

� comunicat de presă finalizare proiect (Ziarul Adevărul ediţia de Transilvania – data 
publicării: 01 iunie 2016); 

� comunicat de presă finalizare proiect (Ziarul Adevărul ediţia de Transilvania – data 
publicării: 02 decembrie 2015); 

� comunicat de presă demarare proiect (Ziarul Adevărul ediţia de Transilvania si 
Banat – data publicării: 25 mai 2015); 

� comunicat de presă demarare proiect (Ziarul Adevărul ediţia de Transilvania si 
Banat - 18 decembrie 2013); 

� anunţ de presă procedură de achiziţie turbine eoliene (cotidianul Puterea- data 
publicării: 03 octombrie 2013); 

� anunţuri de presă procedură de achiziţie servicii de proiectare şi execuţie lucrări 
reţele electrice (cotidianul Puterea -19.06.2013 şi Revista Taifasuri- 13.06.2013); 

� comunicat de presă demarare proiect (Ziarul Adevărul ediţia de Transilvania si 
Banat – data publicării: 21 martie 2013); 

� Fotografie panou pentru afisare temporara la locatia proiectului (martie 2013);  

� pliant de informare (data publicării: martie 2015). 

 
Data: 04.08.2016 
 
Reprezentant legal al Beneficiarului,    
Sorin Bădău  
     
                                                                      Manager de proiect, 
       Ioan Mocan                                                  


