
CAIET DE SARCINI
SERVICII DE CONSULTANTA PRIVIND MANAGEMENTUL IN CADRUL

PROIECTULUI “INFIINTARE ZONA DE AGREMENT SI PETRECERE A TIMPULUI
LIBER IN CARTIERUL MIHAIL STURZA, ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA”

1. Beneficiarul proiectului 
Denumirea institutiei: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ Oraș Odobești
Cod fiscal: 4297827
Sediul: Odobesti, Str. Libertăţii nr. 113, Judeţul Vrancea.
Titlul proiectului: „Infiintare zona de agrement si petrecere a timpului liber in cartierul Mihail
Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea”
Programul Operational Regional 2014-2020
Axa prioritară 5
Prioritatea de investitii 5.2 « Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate,
vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti »
Clasificare CPV: 79411000-8 -  Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

2. Obiectivele proiectului

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului  vizeaza revitalixarea mediului urban
din  orasul  Odobesti  prin  reutilizarea  terenurilor  abandonate  si
transformarea lor in zone de agrement si de recreere pentru populatie

Obiective specifice

Obiectivele specifice ale proiectului constau în :
 Cresterea indicelui de spatii verzi/ cap locuitor prin reconversia

unei suprafete de 57.986 mp teren neutilizat, aflat in stadiu de
degradare in intravilanul orasului Odobesti, cartier Mihail Sturza
si  transformarea  acestuia  in  spatii  verzi  pentru  agrement  si
recreere, modernizarea caii de acces direct la obiectiv – strada
Giurgea, in suprafata de 40.491,52 mp

 Cresterea  confortului,  sigurantei  si  esteticii  spatiilor  verzi  ale
orasului, investitia propusa uramand sa asigure confortul fizic si
vizual al locuitorilor din zona precum si din intreaga localitate,
satisfacerea nevoii de agrement si recreere a acestora, precum si
reducerea nivelului de poluare

3. Date despre proiect
- Perioada derularii proiectului: 27.07.2017 – 27.04.2019
- Total proiect: 9.171.205,98 lei (inclusiv TVA) din care AM/OI acorda o finantare nerambursabila
in procent de 98% iar diferenta de 2% din valoarea proiectului o constituie cofinantarea din partea
Beneficiarului
-Investitia  prevazuta  a  se  realiza:  „Infiintare  zona de  agrement  si  petrecere  a  timpului  liber  in
cartierul Mihail Sturza, orasul Odobesti, judetul Vrancea”

4.Tema serviciilor de consultanta/ Sarcini specifice:

• Implementarea  procedurală,  financiară  și  tehnică  a  proiectului  ce  va  viza:  asigurarea



disponibilitatilor  resurselor  necesare  realizarii  proiectului,  conducerea,  coordonarea  si

monitorizarea activitatilor derulate in cadrul proiectului si diseminarea rezultatelor,

• Elaborarea  documentelor  legate  de  prognozele  cheltuielilor  investiţiei,  întocmirea

rapoartelor de progres lunare, trimestriale și anuale.

• Verificarea rapoartelor să fie aprobate de autorităţi competente;

• Coordonarea, supravegherea și evaluarea derulării activităţilor financiar contabile din cadrul

proiectului;

• Verificarea declaraţiilor furnizorilor de produse și servicii,  graficul plăţilor și valididatea

documentelor doveditoare;

• Centralizarea  pentru  transmiterea  către  Organismul  Intermediar  a  tuturor  documentelor

justificative de efectuarea a plaţilor (facturi, chitanţe, ordine, de plată, extase de cont) care

cuprind  atât  valoarea  contribuţiei  proprii  cât  și  valoarea  finanţării  investiţiei,  precum și

dovada efectuării investiţiei;

• Intocmirea raportului financiar și cererilor de plată/rambursare;

• Intocmirea  rapoartelor  periodice  către  Autoritatea  contractantă  privind  stadiul  derulării

proiectului din punct de vedere financiar pentru încadrarea în bugetul aprobat;

• Pregătirea documentelor necesare pentru audit și evaluări (interimare și ex-post);

• Intocmirea dosarului cu toate documentele rezultate în urma implementării proiectului;

• Verificarea realizării în termenele stabilite a tuturor activităţilor de construcţii și instalaţii

aferente proiectului;

• Asigurarea  legăturii  cu  Departamentul  de  comunicare  a  MDRT  în  ceea  ce  privește

respectarea regulilor din Manualul de identitate vizuală al POR;

• Asigurarea mediatizării  corecte  și  permanente a implementării  proiectului  cu respectarea

regulilor din Manualul de identitate vizuală POR;

• Coordonarea realizării materialelor de informare și promovare.

5. Gestionarea contractului

Pe toata durata contractului, consultantul va colabora si va discuta cu echipa de proiect din partea

beneficiarului. Intalnirile dintre acesta si beneficiar se vor consemna in minute sau procese verbale.

6. Experienta solicitata consultantului

Criterii de calificare:

- Echipa ce va asigura managementul de implementare al proiectului va fi formată dintr-un

coordonator de proiect si un responsabil tehnic

Cerintele postului de coordonator de proiect:



 studii superioare in domeniul economic sau tehnic;

 certificarea  competentelor  de  management  de  proiect  printr-un  act  recunoscut  de

catre MENCS si/sau Ministerul Muncii sau echivalent – cursuri postuniversitare in domeniul

Managementului de proiect 

Cerintele postului de responsabil tehnic: 

 studii superioare tehnice/economice

 experienta  similara  in  minim  un  proiect  finantat  din  fonduri  externe  sau

guvernamentale sau un proiect similar sau minim 1 an vechime in domeniul tehnic

7.Atribuirea contractului

Valoarea achizitiei va fi de maxim 120.000,00 lei, pret fara  TVA.

8. Remuneratie si termene de plata

 Conform clauzelor contractuale

                                                                                                


