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NOTĂ
privind achiziționarrea Serviciilor de consuultanţă şi prroiectare teh
hnică prin reealizarea un
nui acord
cadrru în vedereea elaborării documentaaţiilor necesare obţinerrii de finanţţare prin fon
nduri
nerambursaabile şi asiggurării cofin
nanţării din surse atrasee
Preggătirea Rom
mâniei pentru
u utilizarea ccât mai eficiientă a fond
durilor neram
mbursabile care îi vor fii
alocate în vviitorul exerrciţiu bugetaar al Uniuniii Europene 2014-2020 reprezintă uuna dintre prrioritățile dee
Afacerilor Europene,
acțiune ale Guvernului României - Ministerului
M
E
în
n calitatea sa de coordonaator naţionall
al managem
mentului fonddurilor europ
pene.
Acest proces deeosebit de co
omplex ține ccont de:
 prop
punerea legiislativă avan
nsată de Com
misia Europeană privind abordarea integrată a programăriii
fondurilor euroopene în sco
opul asigurăării unei creeşteri inteligeente, incluziive şi durab
bile la nivell
euroopean, naţionnal, regionall şi local,
 prin
ncipalele dirrecții de dezvoltare a Roomâniei pân
nă în 2020, stabilite în bbaza Strategiei Europaa
20220,
 lecțțiile învățatee din actuala
a perioadă d
de programa
are 2007-2013.
Con
nsiliul Judeețean Iași face parte din Comiteetul Regiona
al pentru eelaborarea Planului
P
dee
Dezvoltare R
Regionala Nord-Est
N
2014 – 2020.
Acțțiunile întrepprinse de Jud
dețul Iași – Consiliul Ju
udețean Iași au fost conncentrate pe următoarelee
direcții:
or strategicee majore la nivelul
n
Județului Iași și regiunii pen
ntru perioadaa
- Identificareaa proiectelo
2014-2020;
- Participareaa în grupurilee de lucru subbregionale.
Proppunerile estimate de proiiecte strategiice majore id
dentificate au
u în vedere urrmătoarele domenii:
d
I. Proieecte de reabillitare/modern
nizare/extinddere a infrasttructurii rutieere
II. Proieecte de reaabilitare/mod
dernizare/exttindere a infrastructuri
i
ii de transsport (aerop
port, centruu
interm
modal, etc)
III. Proieecte de reabillitare/modern
nizare/extinddere utilităţi (apa-canal, gaz,
g curent ellectric, deşeu
uri)
IV. Proieecte de dezvooltare/reabiliitare/modernnizare/extindeere a infrastrructurii de affaceri (centrre de afaceri,,
parc industrial, parc logistic, etc)
s
de urgenţă,
u
alarm
rmare incend
diu
V. Proieecte privind situaţiile
VI. Proieecte de mediuu
VII.
V
Proieecte de reabillitare/modern
nizare/extinddere/dotare a infrastructu
urii de serviciii sociale
VIII.
V
Proieecte de reabillitare/modern
nizare/extinddere/dotare a infrastructu
urii de agrem
ment / turistice / recreere /
sporttive/culturalee
IX. Proieecte de reabillitare/modern
nizare/extinddere/dotare a infrastructu
urii serviciilor
or de sănătatee
X. Proieecte de reaabilitare/mod
dernizare/extiindere/dotaree a infrastrructurii educcaţionale / cercetare dezvoltare
XI. Proieecte de reabillitare a monu
umentelor dee interes locaal/naţional/eu
uropean de ppe raza judeţu
ului Iaşi
XII.
X
Proieecte de eficieenţă energetică / implemeentare soluţiii de producţie energie reggenerabilă
XIII.
X
Proieecte derulate prin GAL-u
uri sau alte str
tructuri asociiative
XIV.
X
Proieecte privind Tehnologia
T
Informaţiei
I
şşi Comunicaţţiilor, e-admiinistratie
XV. Alte tipuri de prooiecte în caree autoritatea ccontractantă este/poate fii implicată.
Avâând în vederre următoareele oportunittăţi: fonduri nerambursaabile oferite de Uniuneaa Europeană,,
fonduri nerrambursabilee oferite de Guvernul R
României, alte
a
fonduri nerambursaabile (ex. Prrogramul dee
Cooperare E
Elveţiano – Român,
R
Prog
gramele Meccanismului Financiar
F
al Spațiului
S
Ecoonomic Euro
opean (SEE),,
Programul de Cooperrare Norveg
gian, Prograame de Co
ooperare Traansfrontalierră şi Terito
orială, etc.),,
disponibilitaatea de capitaluri privatee, Strategia de Dezvoltaare Economiccă și Socialăă a Județului Iași pentruu
perioada 20009-2014 preecum și preg
gătirea Straategiei de Deezvoltare Ecconomică și Socială a Ju
udețului Iașii
pentru periooada 2014-22020, Judeţul Iaşi inteenţionează contractarea
c
a unor serrvicii de con
nsultanţă şii
proiectare tehnică, înn acest sens fiind necessară realizareea unui AC
CORD-CADR
RU pentru servicii dee
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consultanţăă şi proiecttare tehnică
ă pentru oobţinerea dee finanţare prin fondu
duri neramb
bursabile şii
asigurarea cofinanţăriii din surse proprii sau atrase în veederea impllementării pproiectelor de
d investiţii,,
4 de luni, în conform
mitate cu preevederile Ord
donanţei dee Urgenţă a Guvernuluii
pentru o peerioadă de 48
nr.34/2006 privind atriibuirea conttractelor de achiziţie pu
ublică, a con
ntractelor dee concesiunee de lucrării
publice şi a contractelorr de concesiu
une de serviccii, cu modifficările și com
mpletările ultterioare.
Prinn Hotărâreaa Consiliuluii Județean IIași nr. 102/2
29.03.2013 s-a
s aprobat ccontractarea unor
u
serviciii
de consultaanță și proieectare tehniccă prin realizzarea unui Acord-Cadru
A
u pentru seervicii de co
onsultanţă şii
proiectare tehnică în vederea elaaborării docuumentaţiilor necesare obţinerii
o
de finanţare prin
p
fondurii
nerambursaabile şi asigurrării cofinanţţării din sursse atrase, durrata acordullui cadru fiiind de 48 lun
ni.
Obiiectivul general al acord
dului cadru îîl constituie realizarea
r
do
ocumentaţiiloor tehnico-ecconomice dee
finanţare înn vederea acccesării de căttre autoritateea contractan
ntă a fondurillor neramburrsabile ce se vor aloca pee
durata acorddului cadru, precum şi pentru
p
alte prroiecte indiv
viduale pentrru care se int
ntenţioneaza obtinerea dee
fonduri neraambursabile şi asigurării cofinanţării din surse pro
oprii sau atraase.
În vvederea atinggerii obiectiv
vului generaal, prestatoru
ul va duce laa îndeplinire elaborarea următoarelor
u
r
obiective sp
pecifice penttru:
Consultaanţă în manaagement de proiect;
Elaborarre documenttaţii necesarre obţinerii ffondurilor nerambursa
n
bile;
Elaborarrea documeentaţiilor neecesare asiggurării fina
anţării şi co
ofinanţării din surse proprii
p
sau
u
atrase.
or presta serrviciile de pproiectare teehnică şi dee
Aleegerea efectiivă a proiecctelor pentruu care se vo
consultanţă se va facee de către Județul
J
Iași, în funcţie de oportuniităţile de finnanţare şi condiţiile
c
dee
eligibilitate corespondennte, urgente, decizii ale C
Consiliului Ju
udeţean Iaşi.
Servviciile de coonsultanţă şii proiectare vor permitee maximizarrea rezultatellor Direcțieii Proiecte șii
Dezvoltare Durabilă și Direcției Ecconomice prrin diminuarrea semnificativă a timppului și impllicit costuluii
operațional necesar reaalizării acesto
ora, obțineriii informațiillor de la un număr maree de instituțții publice șii
agenți econnomici, proceesării acestorra, eliminareea sincopelorr de comunicare cu instiituțiile publice și agențiii
economici pparteneri.
Valoarea m
minimă estim
mata a contraactului a fostt determinataa prin cumularea urmatoaarelor sume:
 28..000.000 RO
ON reprezentand 8% din vvaloarea estiimata a proieectelor de 3500.000.000 RON,
RON ce se doreste a fii
 2.0000.000 RON
N reprezentaand 1% dinn valoarea esstimata de 200.000.000
2
atrasa din alte surse.
s
Valoarea m
maxima estim
mata a contrractului a fosst determinata prin cumullarea urmatoaarelor sume:
 1122.000.000 RO
ON reprezen
ntand 8% dinn valoarea esttimata a proiiectelor de 1..400.000.000
0 RON,
 2.0000.000 RON
N reprezentaand 1% dinn valoarea esstimata de 200.000.000
2
RON ce se doreste a fii
atrasa din alte surse.
s
Valoarea esstimată a cellui mai maree contract subbsecvent estte de 17.600..000 lei fărăă TVA (calcculat pornindd
de la valoaarea necesarră pentru reaablitarea/moodernizarea/eextinderea in
nfrastructuriii rutiere în județul
j
Iași,,
respectiv 2220.000.000 leei).

EXEMP
PLE DE AC
CORDURI CADRU ÎN
N ȚARĂ
 Municippiul Oradea – 2010 – Seervicii de prooiectare penttru construirre, modernizzare, reabilitaare, reparațiii
străzi, poduuri, lucrări peentru siguranța circulațieii și trafic rutiier,
 Municippiul Ploiești – 2010 - Serv
vicii de conssultanta si pro
oiectare tehn
nica pentru reealizarea
documentattiilor de finanntare (docum
mentatii tehniico-economicce fazele SF//DALI /PTh++CS/DTAC,, cereri de
finantare, sttudii de impaact de mediu, documente de licitatie, etc) pentru proiecte
p
de de
dezvoltare
 Municippiul Cluj Nappoca – 2009 - Servicii dee consultanta si proiectaree tehnica penntru realizareea
documentattiilor de finanntare (docum
mentatii tehniico-economicce fazele SF//DALI /PTh++CS/DTAC,, cereri de
finantare, sttudii de impaact de mediu, documente de licitatie, etc) pentru proiecte
p
de de
dezvoltare
2

