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RAPORTUL DE PROGRES AL PROIECTULUI 
Program Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice 
Axa prioritară: Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient. Domeniul major 

de intervenţie D.1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru 
competiţia pe piaţă a întreprinderilor 

Operaţiunea: Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv 
prin investiţii tangibile şi intangibile destinat întreprinderilor mari 

 
 

1. Numărul Raportului de Progres  5 / 2011 

2. Perioada de referinţă 23 Aprilie 2011- 22 Iulie 2011 

3. Informaţii despre Beneficiar  

Denumirea organizaţiei S.C. AEROSTAR S.A. 

Adresa str. Condorilor, nr.9, Bacău – 600302, România 

Contact Dr.ing. Anton PAL, tel. 0234 575.070 int. 1604 

Ing. Andrei BOBOŞ, tel. 0234 575.070 int. 1392 

 

Cod fiscal J04 / 1137 / 1991 

4. Detalii despre proiect  

Număr de referinţă SMIS 2592 

 Denumirea proiectului Extinderea capacităţilor de fabricaţie şi 
asamblare de aerostructuri destinate aviaţiei 
civile 

Numărul Contractului de finanţare  210 304 / 22.04.2010 

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

N-E, jud. Bacău, mun. Bacău 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Stadiul proiectului  

De la data depunerii Raportului de Progres nr.4 şi până la data depunerii prezentului Raport 
de progres s-au realizat următoarele activităţi: 

 
S-au actualizat documentele de lucru (Activităţi previzionate a se realiza, Durata proiectului, 
Calendarul activităţilor, Achiziţii) conform adresei 155522 din 06.07.2011 a Autorităţii de 
Management P.O.S. C.C.E. 
 
Componentele „Extinderea capacităţii de fabricaţie piese din tablă şi subansamble de 
structură” şi „Extinderea capacităţii de producţie în sectorul prelucrări mecanice pentru 
aviaţie” 
 
In data de 21 Iunie 2011, s-a publicat în ziarul Bursa nr. 118 anunţul invitaţie de participare 
pentru achiziţia de maşini-unelte şi echipamente, după cum urmează: 
 
Echipament de măsurat 3D (1 buc.) 
Echipament de sudură (2 buc.) 
Maşină de ascuţit scule CNC (1 buc.) 
Maşină de frezat CNC 4axe (1 buc.) 
Maşină de frezat CNC 5 axe (1 buc.) 
Maşină de marcat cu jet de cerneală (1 buc.) 
Presă de îndoit tablă abkant CNC (1 buc.) 
Strung CNC (1 buc.) 
 
Tot în aceeaşi zi au fost trimise invitaţii de participare având acelaşi conţinut cu anunţul de 
intenţie publicat în ziarul Bursa. 
 
Acelaşi anunţ de invitaţie de participare, împreună cu documentaţia de atribuire au fost 
postate şi pe site-ul www.aerostar.ro, la secţiunea P.O.S. C.C.E. 
 
Criteriul de atribuire propus a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. 
Ca şi factori de evaluare s-au ales: - propunerea financiară în proporţie de 30 % şi 
propunerea tehnică în proporţie de 70 %. 
Procedura aplicătă a selecţiei de oferte: Norme interne de achiziţie (Anexa 7 la contractul de 
finanţare 210304 / 22.04.2010). 
 
Legislaţia aplicată conform: Instrucţiuni pentru beneficiarii proiectelor cofinanţate în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
 
Reguli de participare: 
-ofertantul trebuia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate din Fişa de date a achiziţiei; 
-ofertantul trebuia să demonstreze capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, 
capacitatea tehnica şi/sau profesională precum şi să demonstreze capacitatea economico-
financiară; 
-ofertele trebuiau să aibă o valabilitate de 60 de zile de la data depunerii dosarului de 
participare şi să îndeplinească condiţiile din Caietul de sarcini. 
S-au acceptat oferte parţiale iar contractele se puteau încheia pentru fiecare tip de maşină în 
parte cu ofertantul / ofertanţii selectaţi. 
 
 
In data de 14 Iulie 2011 s-a organizat şedinţa de deschidere a ofertelor pentru achiziţia 
maşinilor-unelte şi echipamentelor enumerate mai sus.  
 



In urma analizei ofertelor, comisia de evaluare a decis următoarele: 
 
1) Maşina  de frezat CNC  4 axe -1 buc.; 
Având în vedere punctajul cel mai mare obţinut de firma S.C. CMIE Cluj pentru maşina 
TOPPER  HA-400II, comisia propune achiziţia acestui produs, la preţul de 198.800 euro. 

 
2) Presa de îndoit table abkant CNC  -1 buc.; 
Având în vedere că firmele ofertante nu au precizat termenul de livrare nu s-a putut calcula 
punctajul total. Ca urmare comisia nu a putut departaja ofertele si propune reluarea 
licitatiei. 

 
3) Echipament de sudura - 2 buc; 
Având în vedere punctajul cel mai mare obţinut de firma S.C. DUCTIL S.A. Buzău pentru 
maşina PRESTOTIG  350 W AC/DC, comisia propune achizitia acestui produs, la preţul 
de 6.052 euro/ buc. 

 
4) Masina de marcat cu jet de cerneala - 1 buc. 
Având în vedere punctajul obţinut de firma S.C. Blaj S.A. Bucuresţi ,  cât şi faptul că firma 
S.C. DENTOTAL  PROTECT S.R.L. a oferit o maşină necorespunzatoare din punct de 
vedere tehnic, comisia propune achizitia maşinii LEIBINGER  JET 3, la pretul de 15.540 
euro. 

 
5) Strung  CNC - 1 buc; 
Având în vedere punctajul cel mai mare obţinut de firma Mazak Europe pentru maşina 
QTN 200 MII 1000U, comisia propune achiziţia acestui produs, la preţul de 159.000 euro. 

 
6) Masina  de frezat CNC  5 axe -1 buc; 
Având în vedere punctajul cel mai mare obţinut de firma DMG EUROPE HOLDING 
GmbH pentru maşina DMU 100 MONOBLOC, comisia propune achiziţia acestui produs, 
la pretul de 287200 euro. 

 
7) Maşina de ascutit scule CNC - 1 buc; 
Având în vedere că: 

 s-a primit o singura ofertă de la firma S.C. DENTOTAL PROTECT S.R.L. 
Bucureşti, 

 oferta primită depăşeşte cu mult preţul de piaţă al maşinilor de ascuţit scule 
CNC, 

 S.C. DENTOTAL PROTECT S.R.L. nu a raspuns la cererea de clarificare 
nr. 327 din 18.07.2011 privind faptul că certificatul constatator de la 
Registrul Comertului nu menţionează domeniul de activitate specific 
activităţii de livrare a maşinilor- unelte, 

 S.C. DENTOTAL PROTECT S.R.L. nu a făcut dovada experienţei 
anterioare în furnizarea de maşini-unelte,  

comisia propune reluarea licitaţiei.  
 

 8) Echipament de măsură 3D - 1 buc. 
Având în vedere punctajul cel mai mare obţinut de firma S.C. NIKON Metrology pentru 
maşina NIKON LK V 20.15.12, comisia propune achiziţia acestui produs, la pretul de 
97327 euro. 
 
Pentru diferenţa de buget între Cererea de finanţare şi bugetul rezultat în urma licitaţiei s-a 
cerut Avizul Autorităţii de Management, conform adresei nr. 336 / 19.07.2011. Autoritatea 
de Management, prin adresa 155889 / 21.07.2011, a avizat favorabil transferul sumei totale 
de 577.200 lei (reprezentând 9,719 % din valoarea eligibilă) de la categoria cheltuieli 
eligibile pentru „Clădire- Construcţie” la categoria „Mijloace fixe tangibile”. 



Componenta: „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane 
cargo” 
 
Activitatea de Achiziţii Kit metalic hangar lucrări de construcţii şi utilităţi este în curs de 
desfăşurare, până acum turnându-se fundaţiile, împreună cu bolţurile de fixare a structurii de 
rezistenţă a hangarului. Incepând cu luna Mai, conform graficelor de lucru avizate ale 
proiectului a început montarea structurii metalice a hangarului. 

Mai jos sunt prezentate activităţile obiectivului de lucru „Construcţii, racorduri exterioare, 
lucrări utilităţi, montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală” aferente perioadei de raportare 
a prezentului raport trimestrial de progres. 
 
 

Activitate Inceperea 
 activitaţii 

[luna, săptămâna] 

Terminarea 
activitaţii 

[luna, săptămâna] 

Observaţii 

F18. Execuţie structură principală ax 8+9 
(CONFECTII 3) 

Aprilie 2011 
S1 

Mai 2011 
S4 

FINALIZAT 

F19. Armare, cofrare, turnare fundaţii F3 
ax A+B / F1 ax B4 

Martie 2011 
S4 

Mai 2011 
S2 

FINALIZAT 

F20. Execuţie şi montaj buloane F3 ax 
A+B 

Aprilie 2011 
S1 

Aprilie 2011 
S4 

FINALIZAT 

F21. Armare, cofrare, turnare grindă ax 
A+B/1-5 

Aprilie 2011 
S1 

Mai 2011 
S2 

FINALIZAT 

F22. Montaj CONFECTII 1 Mai 2011  
S1 

Mai 2011  
S2 

FINALIZAT 

F23. Umpluturi balast 1 Mai 2011  
S3 

Mai 2011  
S4 

FINALIZAT 

F24. Alimentare cu apă Aprilie 2011 
S1 

Mai 2011 
S4 

FINALIZAT 

F25. Execuţie structură metalică 
COFECTII 4 

Mai 2011 
S1 

Mai 2011 
S4 

FINALIZAT 

F26. Execuţie structură metalică 
CONFECTII 5+6 

Mai 2011 
S1 

Mai 2011 
S4 

FINALIZAT 

F27. Montaj structuri metalice 
CONFECTII 2 

Mai 2011 
S3 

Mai 2011 
S4 

FINALIZAT 

F28. Execuţie structură metalică 
CONFECTII 5+6 (grinzi) 

Iunie 2011 
S1 

Iunie 2011 
S4 

FINALIZAT 

F29. Execuţie structură metalică 
CONFECTII 7 

Iunie 2011 
S1 

Iunie 2011 
S4 

FINALIZAT 

F30. Execuţie structură metalică 
CONFECTII 8 

Iunie 2011 
S3 

Iulie 2011  
S4 

În curs de 
desfăşurare 

F31. Umpluturi balast 2 Iulie 2011  
S2 

Iulie 2011  
S4 

În curs de 
desfăşurare 

F32. Livrare pane susţinere pereţi zona  
19 m 

Iulie 2011  
S2 

Iulie 2011  
S3 

În curs de 
desfăşurare 

F33. Livrare panouri se perete zona 19 m Iulie 2011  
S3 

Iulie 2011  
S4 

În curs de 
desfăşurare 

F34. Montaj structuri metalice 
CONFECTII 3 

Iulie 2011  
S2 

Iulie 2011  
S4 

În curs de 
desfăşurare 

F35. Montaj structură CONFECTII 4 Iulie 2011  
S3 

Iulie 2011  
S4 

În curs de 
desfăşurare 

F36. Livrare structuri zincate Iulie 2011  Iulie 2011  În curs de 



CONFECTII 13 S3 S4 desfăşurare 
F37. Livrare învelitoare zona 19 m  
ax 7-11 

Iulie 2011  
S3 

Iulie 2011  
S4 

În curs de 
desfăşurare 

F38. Execuţie structură metalică 
CONFECTII 9 

Iulie 2011  
S3 

August 2011  
S2 

În curs de 
desfăşurare 

F45. Execuţie priză de pământ Aprilie 2011 
S3 

Iunie 2011 
S4 

În curs de 
desfăşurare 

F47. Alimentare cu energie electrică Iulie 2011  
S3 

Septembrie 2011  
S2 

În curs de 
desfăşurare 

 

5.0 Măsuri corective: 
 
In data de 03.05.2011, AEROSTAR S.A. a informat Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E, prin 
adresa 21282, despre Actul adiţional ce s-a semnat cu firma ce execută componenta „Crearea unei 
noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane cargo”. Autoritatea de Management, prin 
adresa 153126 din 04.05.2011 aviza favorabil acest act adiţional. 
Prin acest act adiţional, calendarul activităţilor de constrcuţie-montaj se modifica faţă de cel iniţial. 
Acest lucru implica ca şi graficul activităţilor din contractul de finanţare 210 304 / 22.04.2010, 
semnat de AEROSTAR S.A. cu Autoritatea de Management să se modifice. 
In data de 06.07.2011, Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. a aprobat, prin adresa 155522, 
modificarea următoarelor subparagrafe din Cererea de finanţare, parte componentă a Contractului de 
finanţare: 
2.3.4. Activităţi previzionate a se realiza 
2.5. Durata proiectului 
2.6. Calendarul activităţilor 
3.4. Achiziţii.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului in conformitate cu calendarul activitatilor prevazut in Contractul de finantare: 

Activitatea Nr.  Activităţile planificate pentru perioada de 
raportare  

Data de începere a 
activităţii planificate  

Data finală a 
activităţii 

planificate 

Activitatea 1 Licitaţii maşini-unelte 23.06.2011 22.09.2011 

Activitatea 2 Achiziţii de: 

a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcţii-
montaj şi utilităţi” 

23.09.2010 

 

22.09.2012 

Activitatea 3 Construcţii, racorduri exterioare, lucrări utilităţi, 
montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală: 
b) Fundaţii, pardoseală, racord gaz metan, apă, 
electricitate, canalizare 
 
d) Montaj hangar 

 
 

23.10.2010 
22.02.2011 

 
23.05.2011 

 
 

22.12.2010 
22.11.2011 

 
22.05.2012 

 

Graficul Gantt aferent perioadei de raportare a acestui Raport de progres: 

Activitatea Luna 13 Luna 14 Luna 15 
Componentele: „Extinderea capacităţii de fabricaţie piese din tablă şi subansamble de structură” şi „Extinderea capacităţii 
de producţie în sectorul prelucrări mecanice de aviaţie” 
Licitaţii maşini-unelte   ▬ 
Componenta: „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane cargo” 
Achiziţii de:    
a) Kit metalic hangar, lucrări de construcţii şi utilităţi ▬ ▬ ▬ 
Construcţii, racorduri exterioare hangar şi montaj kit metalic    
b) Fundaţii, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate ▬ ▬ ▬ 
d) Montaj hangar  ▬ ▬ 

 

 



Nr. Activitate Activitati desfasurate in timpul perioadei de raportare Data de începere a activităţii 
desfasurate  

Data finală a activităţii 
desfasurate 

Activitatea 1  Licitaţii maşini-unelte 23.06.2011 22.09.2011 

Activitatea 2 Achiziţii de: 

a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcţii-montaj şi utilităţi” 

23.10.2010  22.08.2012 

Activitatea 3 Construcţii, racorduri exterioare, lucrări utilităţi, montaj hangar, vopsire 
epoxidică pardoseală: 

b) Fundaţii, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, canalizare 

d) Montaj hangar 

23.10.2010 

 
23.02.2011 

23.05.2011 

22.05.2012 

 
22.11.2011 

22.04.2012 

5.2. Rezultatele obţinute până în prezent (de introdus contractele de achizitii semnate cu furnizorii): 

1. Rezultatul (Obiectul contractului) 
2. Date de identificare. 

Contract achiziţie / Valoare 
(lei) 

3. Nr. de contracte 
semnate în perioada 

de raportare 

4. Nr. contracte semnate 
până în prezent (cumulat 

de la semnarea 
Contractului de finanţare) 

Achiziţie presă de îndoit tabla ABKANT CNC (1 buc.) 
 
Achiziţie maşină de îndoit / roluit conducte CNC (1 buc.) 

952 / 29.06.2010 
30.000 € 
67.000 € 

0 
 

0 

 
1 

Achiziţie maşină de frezat CNC 4 axe (1 buc.) 953 / 05.07.2010 
122.864 USD  

0 1 

Achiziţie strung CNC (1 buc.) 020 / 09.07.2010 
132.000 € 

0 1 

Achiziţie maşină de frezat CNC rutaj 3 axe (1 buc.) 955 / 13.07.2010 
303.096 € 

0 1 

Achiziţie 1 pachet Software CAD 
Achiziţie 3 pachete Software CAM 

777 / 23.07.2010 
45.000 € 

0 1 

Servicii de instruire CATIA V5 Basics 1017 / 18.08.2010 
4.850 € 

0 1 

Achiziţie produs „Proiectare, execuţie kit metalic hangar şi instalaţiile 
acestuia. Lucrări de construcţie, montaj şi utilităţi aferente” 

22615 / 11.10.2010 
11.100.00 lei  

0 1 



Procesele-verbale de predare-primire maşini-unelte: 
 
Strung CNC: Proces-verbal de predare-primire şi punere în funcţiune din data de 08.12.2010 

Presa de îndoit tablă abkant CNC: Proces-verbal de predare-primire şi punere în funcţiune din data de 10.02.2011 

Maşina de îndoit / roluit conducte: Proces-verbal de predare-primire şi punere în functiune din data de 10.02.2011 

Maşina de frezat CNC 4 axe: Proces-verbal de predare-primire şi punere în funcţiune din data de 03.03.2011 

Maşina de frezat CNC rutaj 3 axe: Proces-verbal de predare-primire şi punere în funcţiune din data de 06.04.2011 

5.3. Aspecte legate de mediu (asa cum au fost descrise in Cererea de finantare) 

Activitatea 1  Activitatea 2 Activitatea 3 

Licitaţii maşini-unelte Achiziţii de: 
 

a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcţii-
montaj şi utilităţi” 

Construcţii, racorduri exterioare, lucrări utilităţi, 
montaj hangar, vopsire epoxidică pardoseală: 

b) Fundaţii, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, 
canalizare 
d) Montaj hangar 

In caietele de sarcini, ce au făcut parte din 
documentaţia de atribuire maşini-unelte, la 
punctul IV.1. se specifică „produsul va 
respecta normele europene de sănătate şi 
securitate în muncă precum şi normele 
europene de protecţia mediului înconjurător”. 

In contractul de achiziţie a produsului „kit metalic 
hangar” este specificat că „Furnizorul se va angaja să 
respecte Directiva 2003/35/CE a Parlamentului 
European privind răspunderea de mediu, cu referire la 
prevenirea şi repararea prejudiciului adus acestuia. 

Lucrările de construcţii, execuţie racorduri exterioare şi 
montajul kitului metalic al hangarului se vor executa astfel 
încât să nu afecteze momentan şi pe viitor mediul 
înconjurător. 

5.4. Aspecte privind egalitatea de şanse (respectarea principiului in atribuirea contractului de achizitie; precum si informatii cf. Cererii de 
finantare) 
In ceea ce priveşte aplicarea principiului egalităţii de şanse pentru încheierea contractelor de achiziţii şi servicii se respectă şi aplică Normele interne de 
achiziţie (Anexa VI din Ghidul solicitantului) şi se au în vedere: 
 

1. Nediscriminare şi tratament egal. S-au avut în vedere asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale, prin stabilirea şi aplicarea pe 
parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerinţe şi criterii identice pentru toţi operatorii economici. 

 



2. Recunoaşterea reciprocă. S-a avut în vedere acceptarea produselor, serviciilor, lucrărilor oferite în mod legal pe piaţa Uniunii Europene, a 
diplomelor şi certificatelor, a altor documente emise de autorităţile competente din alte state, precum şi a specificaţiilor tehnice echivalente cu 
cele solicitate la nivel naţional. 

3. Transparenţa. Reprezentanţii ofertanţilor au fost informaţi despre procedura de atribuire, documentaţia de atribuire, oportunitatea de participare la 
achiziţii şi la desemnarea rezultatului procedurii. 

4. Asumarea răspunderii. S-a urmărit determinarea clară a sarcinilor şi responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie, asigurarea 
profesionalismului, imparţialităţii şi independenţei. 

 
Activitatea 1  Activitatea 2 Activitatea 3 

Licitaţii maşini-unelte Achiziţii de: 
 

a) „Kit metalic hangar, lucrări de construcţii-
montaj şi utilităţi” 

Construcţii, racorduri exterioare, lucrări utilităţi, montaj 
hangar, vopsire epoxidică pardoseală: 

b) Fundaţii, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, 
canalizare 
d) Montaj hangar 

Licitaţia pentru achiziţia Kitului metalic al 
hangarului, respectiv a lucrărilor de construcţii 
şi utilităţi s-a realizat conform Cap. Egalitatea 
de şanse din Cererea de Finanţare. 

Licitaţia pentru achiziţia Kitului metalic al 
hangarului, respectiv a lucrărilor de construcţii şi 
utilităţi s-a realizat conform Cap. Egalitatea de 
şanse din Cererea de Finanţare. 

Licitaţia pentru construcţii, racorduri exterioare hangar şi 
montaj kit metalic s-a desfăşurat conform Cap. Egalitatea de 
şanse din Cererea de finanţare. 

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (referitoare la procedura de achizitie, livrarea de echipamente etc.) 

Activitatea Nr.  Descrierea problemelor Soluţia/ propunere Condiţii 

Licitaţii maşini-unelte - Firmele ofertante pentru Presa de îndoit table abkant CNC (1 
buc.) nu au precizat termenul de livrare şi astfel nu s-a putut 
calcula punctajul total. Ca urmare comisia nu a putut departaja 
ofertele si propune reluarea licitatiei. 
- pentru Maşina de ascuţit scule CNC (1 buc.) a existat doar o 
firmă ofertantă care a prezentat o ofertă mult mai mare decât 
preţul pe piaţă al acestei maşini, în Certificatul constatator de la 
Registrul comerţului nu era menţionat domeniul de activitate 
specific activităţii de livrare a maşinilor-unelte şi nu a făcut 
dovada experienţei anterioare în furnizarea de maşini-unelte. 

In perioada următoare se va organiza 
o a doua licitaţie pentru achiziţia: 

-presă de îndoit tablă abkant CNC 
(1 buc.) 

-maşină de ascuţit scule CNC 

 (1 buc.) 

Această activitate are 
graficul de desfăşurare 
în perioada 23.06.2011-
22.09.2011. 



5.6 Modificari identificate pe parcursul implementarii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit in Contractul de finantare 

5.6.1. Modificări solicitate (condiţionate de aprobarea AM; Notificari privind specificatiile tehnice, modificarea calendarului de implementare, graficului de 
rambursare etc.)  

 
 

Tipul modificării Descrierea modificării Motivaţia 

Componentele „Extinderea capacităţii de fabricaţie piese din tablă şi subansamble de structură” şi „Extinderea capacităţii de producţie în sectorul 
prelucrări mecanice pentru aviaţie” 

 

Licitaţii maşini-unelte 

Iniţial: Luna 15- Luna 17 

Actual: Luna 15 – Luna 18 

 

 

Aceste modificări au fost aprobate de către Autoritatea de Management P.O.S. 
C.C.E. prin adresa 155522 din 06.07.2011. S.C. AEROSTAR S.A. a solicitat 
acest lucru deoerece numărul de active tangibile ce urmau a se achiziţiona era 
mai mare şi diversificat faţă de activele tangibile de la prima licitaţie. 

Modificarea calendarului de 
implementare Achiziţii maşini-unelte 

Iniţial: Luna 19 – Luna 25 

Actual: Luna 18- Luna 25 

Aceste modificări au fost aprobate de către Autoritatea de Management P.O.S. 
C.C.E. prin adresa 155522 din 06.07.2011. S.C. AEROSTAR S.A. a solicitat 
acest lucru deoerece în urma primei licitaţii pentru achiziţia de maşini-unelte, în 
procesul de achiziţie s-au observat la fiecare contractant probleme de livrare a 
maşinilor-unelte. 

 

 

 



Componenta „ Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru realizarea de avioane cargo” 

 

 

 

 

Modificarea calendarului de 
implementare 

 

 

 

Achiziţii de: 

a) Kit metalic hangar , lucrări de construcţii 
montaj şi utilităţi 

Iniţial: Luna 6 –Luna 25 

Actual: Luna 6 – Luna 29 

b) Utilaje fără montaj 

Iniţial: Luna 24 – Luna 26 

Actual: Luna 27 – Luna 29 

In data de 03.05.2011 AEROSTAR S.A. informa Autoritatea de Management 
P.O.S. C.C.E, prin adresa 21282, despre Actul adiţional ce s-a semnat cu firma 
ce execută componenta „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru 
realizarea de avioane cargo”. Autoritatea de Management, prin adresa 153126 
din 04.05.2011 aviza favorabil acest act adiţional. 
Prin acest act adiţional, calendarul activităţilor de constrcuţie-montaj se modifica 
faţă de cel iniţial. 
Acest lucru implica ca şi graficul activităţilor din contractul de finanţare 210 304 
/ 22.04.2010, semnat de AEROSTAR S.A. cu Autoritatea de Management să se 
modifice. 
In data de 06.07.2011, Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. aviza favorabil, 
prin adresa 155522, modificarea următoarelor subparagrafe din Cererea de 
finanţare, parte componentă a Contractului de finanţare: 

2.3.4. Activităţi previzionate a se realiza, 2.5. Durata proiectului,  

2.6. Calendarul activităţilor, 3.4. Achiziţii. 



 

 

 

Modificarea calendarului de 
implementare 

 

Construcţii, racorduri exterioare, lucrări 
utilităţi, montaj hangar, vopsire epoxidică 
pardoseală 

Iniţial: Luna 6 – Luna 25 

Actual: Luna 6 – Luna 29 

a) Pregătire degajare teren 

Iniţial: Luna 6 – Luna 9 

Actual: Luna 6 – Luna 9; Luna 11- Luna 12 

b) Fundaţii, pardoseală, racord gaz, apă, 
electricitate, canalizare 

Iniţial: Luna 7 – Luna 13 

Actual: Luna 7 – Luna 9; Luna 11-Luna 20 

d) Montaj construcţie metalică (montaj 
hangar) 

Iniţial: Luna 16 – Luna 25 

Actual: Luna 14 – Luna 25 

Lucrări utilităţi: 

Iniţial: Luna 25 – Luna 27 

Actual: Luna 18 – Luna 27 

 
 
 
 
 
 
In data de 03.05.2011 AEROSTAR S.A. informa Autoritatea de Management 
P.O.S. C.C.E, prin adresa 21282, despre Actul adiţional ce s-a semnat cu firma 
ce execută componenta „Crearea unei noi capacităţi de producţie pentru 
realizarea de avioane cargo”. Autoritatea de Management, prin adresa 153126 
din 04.05.2011 aviza favorabil acest act adiţional. 
Prin acest act adiţional, calendarul activităţilor de constrcuţie-montaj se modifica 
faţă de cel iniţial. 
Acest lucru implica ca şi graficul activităţilor din contractul de finanţare 210 304 
/ 22.04.2010, semnat de AEROSTAR S.A. cu Autoritatea de Management să se 
modifice. 
In data de 06.07.2011, Autoritatea de Management P.O.S. C.C.E. aviza 
favorabil, prin adresa 155522, modificarea următoarelor subparagrafe din 
Cererea de finanţare, parte componentă a Contractului de finanţare: 

2.3.4. Activităţi previzionate a se realiza, 2.5. Durata proiectului,  

2.6. Calendarul activităţilor, 3.4. Achiziţii. 

 

 



5.7. Specificaţi stadiul achizitiilor conform calendarului stabilit în Contractul de finantare / Notificari ulterioare semnarii CF 

Nr. contract Obiectul contractului Valoarea 
contractului 

(lei) 

Procedura de 
achiziţie publică 

aplicată 

Data estimată 
pentru începerea 

procedurii 

Data estimată 
pentru finalizarea 

procedurii 

Stadiul achiziţiei 
publice 

Comanda nr. 17972 / 
25.05.2010    

Achiziţie: 
-PANOU AFISAJ 
TEMPORAR (2 buc.) 
 
-BANNER PRINTAT (2 buc.) 

 
1.834,80 Lei 

 
 

133,44 Lei 

 
 

Norme interne de 
achiziţie  

 
 

Procedură închisă  
 

 
 

Procedură închisă 

 
 

FINALIZAT 

Comandă nr. 17992 / 
11.06.2010   

Achiziţie: 
 
-pliant (200 buc.) 
-autocolant (50 buc.) 

 
 

336,00 Lei 
84,00 Lei 

Norme interne de 
achiziţie  

 
Procedură închisă 

 
Procedură închisă FINALIZAT 

Comandă nr. 
304 / 06.05.2010   

Anunţ machetă în ziarul Bursa 
referitor la proiect 

2.481,22 Lei Norme interne de 
achiziţie  

 
Procedură închisă  

 
Procedură închisă 

 
FINALIZAT 

Comandă nr.  
17974 / 25.05.2010   

Anunţ Radio Alfa Bacău cu 
privire la proiect 

15,40 Lei Norme interne de 
achiziţie  

 
Procedură închisă 

 
Procedură închisă 

 
FINALIZAT 

Contract 
952 / 29.06.2010 

Achiziţie: 
-PRESA DE INDOIT TABLA 
ABKANT (1 buc.) 
 
-MASINA DE INDOIT / 
ROLUIT CONDUCTE  
CNC (1 buc.) 

 
DDU 

30.000 € 
 
 

DDU 
67.000 € 

 
 
 

Norme interne de 
achiziţie  

 
 
 

Procedură închisă 

 
 
 

Procedură închisă 

 
FINALIZAT 

 
 

FINALIZAT 

Contract 
953 / 05.07.2010 

Achiziţie: 
-MASINA DE FREZAT CNC 

4 AXE (1 buc.) 

 
DDU 

122.824 USD 
Norme interne de 

achiziţie 

 
 

Procedură închisă  
 

 
 

Procedură închisă FINALIZAT 

Contract 
020 / 09.07.2010 

Achiziţie: 
-STRUNG CNC (1 buc.) 

CIP Bacău 
132.000 € 

Norme interne de 
achiziţie  

 
Procedură închisă  

 
Procedură închisă 

 
FINALIZAT 

Contract 
955 / 13.07.2010 

 

Achiziţie: 
-MASINA DE FREZAT CNC 

RUTAJ 3 AXE (1 buc.) 

CIP Bacău 
303.096 € 

Norme interne de 
achiziţie  

 
Procedură închisă 

 
Procedură închisă FINALIZAT 



Contract nr. 777 / 
23.07.2010 

Achiziţie: 
- 1 Pachet software CAD 
- 3 Pachete software CAM 

45.000 € Norme interne de 
achiziţie  

 
Procedură închisă 

 
Procedură închisă 

 
FINALIZAT 

Contract nr. 1017 / 
18.08.2010 

Achiziţie: 
Servicii de instruire CATIA V5 

Basics 
4.850 € Norme interne de 

achiziţie  

 
Procedură închisă 

 
Procedură închisă 

 
FINALIZAT 

Contract nr. 22615 / 
11.10.2010 

Achiziţie: 
Proiectare, execuţie kit metalic 
hangar şi instalaţiile acestuia. 
Lucrări de construcţie, montaj 
şi utilităţi aferente. 

11.100.000 Lei Norme interne de 
achiziţie  

 
 

Procedură închisă 

 
 

Procedură închisă 

 
 

In curs de 
desfăşurare 

6. Indicatori: 
 Indicatori de proiect conform Contractului de finantare: 
 

Indicator Valoarea indicatorului 
stabilită în contract 

Valoarea indicatorului obţinută în 
perioada de referinţă (trimestru) 

Valoarea indicatorului obţinută până 
în prezent (cumulat la data începerii 

proiectului) 
Indicatorii de realizare  

(1) 
U.M. 
(2) 

Cantitate 
(3) 

U.M. 
(4) 

Cantitate 
(5) 

U.M. 
(6) 

Cantitate 
(7) 

Active tangibile 
achiziţionate prin proiect 

Buc. 20 Buc. 0 Buc. 5 

Active intangibile 
achiziţionate prin proiect 

Buc. 4 Pachet 
Software 

0 Pachet Software 4 

Suprafaţa de producţie 
modernizată / construită prin 

proiect 

m2 5.200 m2 0 m2 0 

 
7. Proiectul a generat venituri în timpul perioadei de raportare? 

Da        Nu  
Conform RC 1083 / 2006 , art. 55, în această fază, proiectul nu este generator de venituri. 

 X 



8. Planul de lucru. Completaţi cu Activităţile desfăşurate / previzionate şi rezultatele previzionate pentru următoarea perioadă de raportare. 
 

Nr. 
crt. 

Activităţile desfăşurate în perioada de 
raportare (data de începere şi de 

finalizare) 

Activităţile preconizate a fi desfăşurate în 
următoarea perioadă de raportare (data de începere 
şi de finalizare) conform Contractului de finantare 

Rezultate previzionate  

1. 

Licitaţii maşini-unelte 

23.06.2011-22.09.2011 

Licitaţii maşini-unelte 

23.06.2011-22.09.2011 

In urma acestei licitaţii se vor semna contracte de 
achiziţie a următoarelor maşini-unelte şi 
echipamente: -Echipament de măsurat 3D (1 
buc.), Echipament de sudură (2 buc.), -Maşină de 
ascuţit scule CNC (1 buc.), -Maşină de frezat 
CNC 4 axe (1 buc.), -Maşină de frezat CNC 5 axe 
(1 buc.), -Maşină de marcat cu jet de cerneală (1 
buc.), -Presă de îndoit tablă abkant CNC (1 buc.), 
-Strung CNC (1 buc.) 

2. Achiziţii de: 

a) Kit metalic hangar, lucrări de construcţii-
montaj şi utilităţi 

23.09.2010-22.09.2012 

Achiziţii de: 

a) Kit metalic hangar, lucrări de construcţii-montaj şi 
utilităţi 

23.09.2010-22.09.2012 

Datorită volumului foarte mare al construcţiei, se 
vor face livrări etapizate ale kitului de hangar. 

3. Construcţii, racorduri exterioare, lucrări 
utilităţi, montaj hangar, vopsire epoxidică 
pardoseală: 
b) Fundaţii, pardoseală, racord gaz, apă, 
electricitate, canalizare 
23.02.2011-22.11.2011 
d) Montaj hangar  
23.05.2011-22.04.2012 

Construcţii, racorduri exterioare, lucrări utilităţi, montaj 
hangar, vopsire epoxidică pardoseală: 
b) Fundaţii, pardoseală, racord gaz, apă, electricitate, 
canalizare 
 23.02.2011-22.11.2011 
d) Montaj hangar 

23.05.2011-22.04.2012 

In urma pregătirii şi degajării terenului pe care se 
va ridica hangarul, urmează să se finalizeze 
fundaţia, pardoseala şi racordurile la gaz, apă şi 
electricitate. 

 
 



9. Parti fizice distincte: Trebuie completat numai in cazul rapoartelor de progres atasate la 
cererea de rambursare, pentru proiectele monitorizate prin parti fizice distincte 
 

Indicator 
Valoarea 

indicatorului 
stabilită în contract 

Valoarea indicatorului 
obţinută de la ultima 

cerere de plată 

Valoarea obţinută 
până în prezent 

% 
8= (7)/(5)*100 

Parte 
fizica 1 

Cantitate 
(2) 

Suma 
(Lei)(3) 

Cantitate 
(4) 

Suma 
(Lei) (52) 

Cantitate 
(6) 

Suma 
(Lei) (7) 

 

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

Parte  
fizica n 

       

Total          

        
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 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


