Informare privind proiectul „Reabilitare DJ106 Agnita – Sighișoara”
Linia de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1 - Stimularea mobilităţii
regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale.
Obiectivul general al proiectului constă în promovarea sistemelor de transport sustenabile și
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore, stimularea mobilității persoanelor
si mărfurilor în regiunea Centru, prin conectarea infrastructurii rutiere de interes județean din județele
Sibiu si Mureș la rețeaua TEN-T
Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii rutiere din regiunea Centru
prin reabilitarea DJ106 Agnita-Sighisoara pe o lungime de 37,312km (36,879 km prin prezentul
proiect si 0,433 km din alte surse).
Reabilitarea DJ106 va asigura conectivitatea directă la rețeaua TEN-T și rețeaua națională de drumuri
prin intermediul: A3 (Autostrada Transilvania) – se va intersecta la Netuș (comuna Iacobeni); A1
(Autostrada Nădlac București) - se intersectează la Sibiu; prin DN 14 cu legătură directă în A1;
DN13 Brașov Sighișoara Tîrgu Mureș - se intersectează la Sighișoara.
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice (MDRAP)
Organismul intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Beneficiari: Lider de parteneriat UAT Sibiu în parteneriat cu UAT Mureș, UAT Agnita, UAT
Iacobeni, UAT Brădeni, UAT Apold și UAT Sighişoara
Valoarea totală a proiectului este de 118.625.483,97 lei, inclusiv TVA, din care:
-

valoarea cheltuielilor eligibile – 117.971.497,9 lei
valoarea cheltuielilor neeligibile – 653.986,07 lei. Această valoare se împarte între cele 2
județe proporțional cu cheltuielile ce revin fiecărui județ, astfel:
o UAT județul Sibiu: 367.016,98 lei
o UAT județul Mureș: 286.969,09 lei.

Pe lângă cheltuielile neeligibile, UAT județul Sibiu și UAT Județul Mureș trebuie să asigure o
contribuţie proprie totală de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, împărțită astfel:
-

1,1224 % în valoare de 1.324.112,09 lei aferent județului Sibiu
0,8776 % în valoare 1.035.317,87 lei aferent județului Mureș.

Perioada de implementare a proiectului este de 94 de luni.
În data de 2 februarie 2018, la sediul liderului de parteneriat (Județul Sibiu), a avut loc semnarea
Contractului de Finanțare nr. 953 aferent proiectului ”Reabilitarea DJ106 Agnita - Sighișoara”. În
vederea bunei implementări a proiectului, şi în conformitate cu prevederile cererii de finanţare,

Președintele Consiliului Județean Sibiu a emis Dispoziția nr. 46/16.02.2018 prin care s-a desemnat
echipa de proiect și s-au stabilit atribuțiile specifice fiecărui membru. Ca urmare a acestui fapt,
săptămânal, echipa de proiect s-a întâlnit pentru a discuta modul de implementare al activităților
prevăzute în cererea de finanțare și pentru a pregăti documentele necesare pentru demararea
achizițiilor publice.
În cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de activități, care până la data de 31 aprilie 2019, au
decurs astfel:
Servicii de consultanță pe perioada de desfășurare a procesului de achiziție publică
pentru execuția lucrărilor și pentru serviciile de diriginte de șantier
În data de 15.03.2018, prin anunțul de publicitate nr. 160718 a fost demarată procedura de achiziție
publică aferentă serviciilor de consultanță pe perioada de desfășurare a procesului de achiziție publică
pentru execuția lucrărilor și dirigenția de șantier. Termenul limită de primire a ofertelor a fost
22.03.2018. Un singur operator economic a depus ofertă, însă au fost solicitate o serie de clarificări la
care operatorul economic nu a dat răspuns. Astfel, procedura de achiziție a fost anulată.
Servicii de proiectare și asistență tehnică
Pentru achiziția serviciilor de realizare a proiectului tehnic și asigurarea asistenței tehnice pe perioada
de execuție a lucrărilor, Județul Sibiu (în calitate de lider de parteneriat) a intocmit documentele
necesare (referat de necesitate, caiet de sarcini, fișă de date, etc) în vederea publicării pe SEAP a
procedurii de achiziție publică (licitație deschisă). Licitația era programată să fie publicată în SEAP
la 28.02.2018. Documentația de atribuire a fost transmisă spre verificare ANAP la data de
28.02.2018, dar a fost retransmisă spre modificare de două ori. S-a publicat în SEAP în data de
03.04.2018. În data de 10 mai 2018 a avut loc deschiderea ofertelor depuse. Au fost depuse 10 oferte.
Comisia de licitație a analizat conținutul DUAE și s-au solicitat clarificări. Răspunsurile au fost
concludente și s-a trecut la etapa de evaluare tehnică. În cursul lunii iunie s-a finalizat evaluarea
tehnică (toți ofertanții au fost declarați admiși) și s-a trecut la evaluarea financiară. În urma aplicării
criteriului de atribuire s-au solicitat documentele de calificare conform DUAE ofertantului clasat pe
primul loc. În data de 12.07.2018, unul dintre operatorii economici a depus contestație la CNSC. Prin
Decizia nr. 2140/C2/2320 din data de 27.07.2018 CNSC a admis contestaţia depusă de ofertant, a
constatat caracterul neconform al ofertelor clasate pe primele şase locuri înaintea contestatorului și
anulează raportul procedurii autorității contractante în partea ce privește ofertanții clasați pe primele
șase locuri și comunicările privind rezultatul procedurii adresate ofertanților admisibili. Obligă
totodată autoritatea contractantă la reevaluarea ofertelor. Împotriva deciziei CNSC, autoritatea
contractantă, respectiv Judetul Sibiu, a formulat plângere în instanță. În data de 26.09.2018 Curtea de
Apel Alba Iulia a pronunţat Hotărârea nr. 2018 prin care a respins plângerea formulată de Judetul
Sibiu, menţinând în întregime Decizia CNSC. Având în vedere cele menționate anterior, comisia de
evaluare a ofertelor a trecut la reevaluarea ofertelor conform deciziei CNSC. În data de 06.09.2018
autoritatea contractantă a solicitat operatorilor economici prelungirea perioadei de valabilitate a
ofertelor și a garanției de participare. Operatorii economici care nu au răspuns la solicitarea de
clarificări a comisiei de evaluare privind prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei și a garanției
de participare, au fost excluși din licitație, conform prevederilor art. 134 alin. (5) din H.G. nr.
395/2016, cu modificările și compelatărle ulterioare. Urmare a analizării ofertanților care au acceptat
prelungirea valabilității garanției, autoritatea contractantă a hotărât eliminarea primilor 6 ofertanți și
acceptarea singurei oferte care se încadra în cerințele CNSC. Ofertantului i s-a cerut transmiterea
unor documente, cu termen de răspuns 11.10.2018. Urmare a primirii documentelor solicitate,
comisia de evaluare a analizat cele transmise și a hotărât atmiterea fără obiecțiuni a ofertei
operatorului economic. În data de 31.10.2018 se va elabora Raportul final al procedurii, prin care SC
Explan SRL este declarat cîștigător. În data de 21 noiembrie 2018 a fost semnat Contractul nr. 18092

între UAT Județul Sibiu și SC Explan SRL, având ca obiect elaborarea documentației tehnice la faza
de Proiect Tehnic aferentă proiectului ”Reabilitare DJ106 Agnita-Sighișoara”. În data de 3.12.2018 a
fost emis ordinul de începere, cu precizarea începerii prestării serviciilor din 4.12.2019. În termenul
prevăzut în contract, Prestatorul a depus documentațiile conform PV de recepție cantitativă nr.
2454/18.02.2019. Documentația elaborată a fost transmisă la Comisia tehnică pentru analizare și
recepționare. Datorită faptului că au existat o serie de neclarități, au fost transmise observațiile
proiectantului, acesta urmând să predea documentația revizuită în termen de 3 zile de la primirea
observațiilor. În data de 28.03.2019, proiectantul a depus documentația revizuită, conform Procesului
Verbal nr. 4890/28.03.2019, însă fără a prezenta toate avizele – drept pentru care documentația nu a
putut fi înaintată către Comisia tehnică de recepție.
În data de 8.04.2019, Prestatorul a predat documentația și avizele în original pentru ambele județe și
au fost obținute Autorizațiile de Construire pentru ambele județe.
Servicii de informare și publicitate
În data de 6.03.2018, prin anunțul de publicitate din SEAP nr. 158138, a fost demarată procedura de
achiziție publică a serviciilor de informare și publicitate. Datorită unor modificări în cadrul Caietului
de Sarcini, procedura a fost republicată prin anunțul de publicitate nr. 159714 în data de 13.03.2018.
Procedura a fost finalizată și în data de 30.03.2018 a fost încheiat Contractul de servicii nr. 4973 cu
SC Promo Media SRL. Operatorul economic a elaborat machetele materialelor prevăzute pentru
promovarea proiectului în Cererea de Finanțare. Machetele au primit avizul favorabil din partea ADR
Centru conform adresei înregistrată la CJ Sibiu cu nr. 7004/8.05.2018. SC Promo Media SRL a
realizat următoarele materiale:
- bannere publicitare - 2 buc
- fluturași publicitari color - 500 buc
- afișe publicitare color - 50 buc
- mape de conferință - 100 buc
- agende - 24 buc
- pixuri - 300 buc
- calendare - 30 buc
- plannere birou - 25 buc
- căni termos - 25 buc,
și le-a predat la Consiliul Județean Sibiu, conform Procesului Verbal de recepție cantitativă și
calitativă nr. 10650 din data de 05.07.2018.
Toate materialele primite au fost împărțite între cei 2 parteneri cu contribuții financiare în proiect (CJ
Sibiu și CJ Mureș). Acestora le revine responsabilitatea de a împărți materiale și UAT-urilor
traversate de Drumul Județean 106.
Bannerele au fost montate și expuse în loc cu maximă vizibilitate, la sediul CJ Sibiu, respectiv sediul
CJ Mureș. Fluturașii și afișele publicitare au fost împărțițe la partenerii implicați în proiect. Aceștia le
vor expune în locuri cu vizibilitate, astfel încât cetățenii să poată avea acces la ele.
La ADR Centru au fost transmise următoarele materiale:
- fluturași publicitari – 10 buc
- pixuri – 5 buc
- cană termos – 1 buc.
Toate materialele respectă întocmai Manualul de Identitate Vizuală.
Restul materialelor publicitare vor fi realizate pe parcursul implementării proiectului.
Datorită faptului că operatorul economic nu a respectat termenul alocat pentru onorarea comenzilor,
Consiliul Județean Sibiu a procedat la rezilierea contractului începând cu data de 27.07.2019.
Achiziția a fost din nou lansată pe SEAP, au fost realizate toate formalitățile legale în vigoare, iar în
data de 19.09.2019 a fost semnat un nou Contract cu un alt operator economic. Acesta va realiza
restul materialelor publicitare, conform solicitărilor Autorității Contractatnte.

Servicii de auditare financiară
În data de 19 februarie 2018, prin anunțul de publicitate din SEAP nr. 154998 a fost demarată
procedura de achiziție publică a serviciilor de auditare financiară, procedură actualmente intârziată,
deoarece caștigătorul nu s-a prezentat pentru semnarea contractului. Achiziția directă s-a reluat în
SEAP cu următorul ofertant. Au fost repetate din nou toate formalitățile, însă și acesta a refuzat
semnarea Contractului. Procedura a continuat cu următorul ofertant. În data de 25.04.2018 a fost
încheiat Contractul nr. 6421 cu S.C. Quantum Expert SRL. Operatorul economic a constituit
Garanția de Bună Execuție conform Extrasului de cont nr. 10 / 27.04.2018 la Trezoreria
Municipiului Deva, în valoare de 160 lei, urmând ca din fiecare factură emisă să fie reținut un
procent de 9,5%. În data de 23.11.2018 a fot emis de către Autoritatea contractantă ordinul de
începere al serviciilor de auditare financiară. În data de 17.01.2019, reprezentații contractantului s-au
prezentat la Consiliul Județean Sibiu și au analizat Cererea de rambursare nr. 1. În data de
12.02.2019, Prestatorul a depus Raportul de audit nr. 1, înregistrat la Consiliul Județean Sibiu cu nr.
2141 și s-a întocmit Procesul Verbal de recepție cantitativă și calitativă nr. 2144/12.02.2019. În
cursul lunii aprilie 2019, Prestatorul s-a deplasat la sediul Beneficiarului și a analizat documentele
necesare în vederea elaborării Raportului de audit nr. 2. În data de 10.04.2019, reprezentantul SC
Quantum Expert SRL a depus Raportul de audit financiar nr. 2, înregistrat la Consiliul județean
Sibiu cu nr. 5659.
Servicii de dirigenție de șantier
Documentația de atribuire a fost admisă prin anunţul de participare nr. SCN1015203/7.09.2018
(SICAP). În data de 1.10.2018 a avut loc deschiderea ofertelor. A fost înscris un singur participant.
Urmare a analizării ofertei, comisia a hotărât solicitarea de clarificări cu termen de răspuns data de
19.10.2018. Urmare a primirii documentelor solicitate, comisia a evaluat documentele transmise, însă
a hotărât că oferta nu este conformă. În data de 19.11.2018 a fost întocmit Raportul final al procedurii
nr. 17923 privind anularea acesteia. A fost realizată o nouă documentație de atribuire. Având în
vedere faptul că Legea 98/2016 privind achizițiile publice a suferit modificări și conform acestora
beneficiarul are obligația de a transmite spre avizare Documentația de atribuire spre analizare de către
Autoritatea de management, însă aceasta din urmă a refuzat analizarea Documentației de atribuire pe
motive legislative. Astfel, în data de 27.03.2019, Documentația de atribuire a fost transmisă spre
validare la ANAP sub nr. DF1044455.
Urmare a notificării adresate ADR Centru, a fost suplimentată valoare estimativă a contractului și
relansată achiziția. În data de 4.10.2019 Documentația de Atribuire a fost postată pe SEAP cu nr.
SCN1054817. Termenul de depunere a ofertelor este 30.10.2019. Valoarea estimativă: 955.756,03 lei
la care se adaugă TVA în valoare de 181,593.65 lei.
Execuția lucrărilor privind reabilitarea drumului județean
Documentația de atribuire a fost admisă prin anunţul de participare nr. CN1015722 (SICAP) din data
de 8.10.2019. Termenul pentru depunerea ofertelor din partea prestatorilor interesați a fost stabilită
18.11.2019.
Servicii de consultanță pe perioada de desfășurare a lucrărilor
Activitatea privind achiziționarea acestor servicii va fi demarată odată cu achiziția privind alegerea
operatorului economic pentru execuția lucrărilor de reabilitare.
Cereri de rambursare / plată
Conform graficului cererilor de rambursare/plată din cadrul Cererii de Finanțare, Consiliul Județean
Sibiu a depus în data de 7 martie 2018, Cererea de Rambursare nr. 1 prin care s-a solicitat la
rambursare suma de 123.518,61 lei la care se adaugă TVA în valoare de 5.256,08 lei. În data de

17.05.2018, a fost rambursată suma de 112.047,68 lei către Consiliul Județean Sibiu. În data de
18.05.2018 a fost rambursată valoarea de 14.151,52 lei către Consiliul Județean Mureș.
În data de 17.12.2018 a fost transmisă la ADR Centru Cererea de rambursare nr. 2 aferentă
proiectului. Suma solicitată la rambursare a fost de 32.675 lei la care se adaugă TVA în valoare de
6.208,25 lei. Au fost solicitate 2 serii de clarificări. Urmare a răspunsurilor la clarificări, în data de
21.02.2019, Autoritatea de Management a restituit sumele integral, în acord cu cele solicitate la
rambursare.
În data de 22.08.2019 a fost transmisă la ADR Centru Cererea de Rambursare nr. 3, în valoare de
20.945,20 lei. Până la momentul actual nu au fost rabursate sumele.
În data de 18.09.2019 a fost transmisă la ADR Centru Cererea de Rambursare nr. 4, în valoare de
1.873.417 lei. Până la momentul actual nu au fost rabursate sumele.

Data: 8.10.2019

