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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea si informarea demarării procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și
încheierea unor acorduri cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente
acordurilor cadru, având ca obiect „închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări
publice cu operator”, pentru U.M.C. Rosia-Pesteana, U.M.C. Rovinari , U.M.C. Jilț, U.M.C. Motru,
Cariera Husnicioara
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Subiectul supus aprobării/informării:
Subiectul supus spre analiză și decizie se referă la aprobarea si informarea demarării procedurii
pentru încheierea unor acorduri cadru pe 12 luni precum și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente
acordurilor cadru, având ca obiect „închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări
publice cu operator”, pentru U.M.C. Rosia-Pesteana, U.M.C. Rovinari, U.M.C. Jilț, U.M.C. Motru,
Cariera Husnicioara, în conformitate cu RNO nr.2066/04.04.2022, în valoare estimată de 58.311.804,53
lei.
Temei legal :
Hotărârea nr. 1024/201 1 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică
de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea
Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art. 1532 alin.6;
Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
Art.23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei nr. 2 din Actul constitutiv al S C.E.O;
Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice a Legii nr. 99/2016.
Necesitate/Oportunitate :
Prin RNO nr.2066/04.04.2022. Sucursala Miniera, solicită achiziția având ca obiect,, închirierea
de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”, în valoare estimată de
58.311.804,53 lei. Achiziția lucrărilor prestate prin închiriere de utilaje și echipament de construcții și de
lucrări publice cu operator se face pentru perioada de 12 luni și este strict necesară pentru realizarea
lucrărilor de pregătire și extracție a lignitului, pentru depozitarea sterilului și execuția lucrărilor miniere și
tehnologice în cadrul U.M.C. Rosia-Pesteana, U.M.C. Rovinari , U.M.C. Jilț, U.M.C. Motru, Cariera
Husnicioara. Lucrările executate cu utilaje de construcții constau în lucrări miniere de nivelare și terasare
a treptelor de lucru a excavatoarelor de mare capacitate și a instalațiilor de haldat, împingerea cărbunelui
în depozite, curățirea și nivelarea fronturilor de lucru, curățirea transportoarelor de benzi și alte lucrări
specifice pentru activitatea de carieră: amenajare drumuri, ripări de benzi transportoare, execuție de canale
pentru scurgerea apelor de pe treptele de lucru, curățirea canalelor și a jompurilor de la stațiile de evacuare
a apelor, lucrări de mentenanță, ș.a.
Lucrările efectuate cu utilaje și echipament de construcții cu operator, se execută la platformele de
vehiculare a excavatoarelor cu rotor și a mașinilor de haldat cu braț în consolă, depozitele de cărbune și
alte puncte de lucru, ce presupun: lucrări de execuția și întreținerea de drumuri, lucrări tehnologice de

ripare, scurtare, prelungire a benzilor transportoare de mare capacitate (TMC), lucrări de întreținere si
decolmatare a canalelor de scurgere a apelor si canale de gardă.
Principalele grupe de lucrări executate și asigurate cu utilajele de construcții sunt următoarele:
A. Lucrări curente de trasare și amenajare a terenului, se execută cu:
1. Buldozer pe șenile tip I - Putere = (66-103)/(90-140) KW/CP,
2. Buldozer pe șenile tip II - Putere = (104-155)/( 141-211) KW/CP,
3. Buldozer pe șenile tip 111 - Putere > 155/211 KW/CP,
4. Buldozer pe pneuri - Putere = (132-220)/( 180-300) KW/CP.
5. Excavator cu cupă pe șenile tip 1 - Putere = (58-1 10)/(79-150) KW/CP,
6. Excavator cu cupă pe șenile tip li - Putere > 110/150 KW/CP.
7. Excavator cu cupă pe pneuri - Putere = (58-110)/(79-l 50) KW/CP.
8. Buldoexcavator (Tractor multifuncțional) - Putere > 55/75 KW/CP,
9. încărcător frontal pe pneuri tip I - Putere = (47-1 10)/(64-150) KW/CP,
10. încărcător frontal pe pneuri tip II - Putere > 110/150 KW/CP.
11. Excavator pe șenile cauciuc gabarit redus - Putere <58/79kW/CP.
B. Lucrări tehnologice(lucrări de ripări, prelungiri, scurtări TMC, trecere peste transportor etc.), se
execută cu:
1. Buldozer pe șenile tip 1 - Putere = (66-103)/(90-140) KW/CP.
2. Buldozer pe șenile - Ripător - Putere > 185/252 KW/CP.
C. Lucrări pentru decolmatarea canalelor, colectarea și evacuarea apelor, în perimetrul de exploatare
al exploatărilor miniere la zi, se execută cu:
1. Excavator cu cupă pe șenile tip I - Putere = (58 - 1 10)/(79-150) kW/CP,
2. Excavator pe șenile tip Draglină - Putere = (88-133)/( 120-181) KW/CP.
D. Lucrări pentru execuția drumurilor de acces industriale și tehnologice, lucrări de intervenții și de
mentenanță se execută cu:
1. Buldozer pe șenile tip I - Putere = (66-103)/(90-140) KW/CP.
2. Excavator pe senile cauciuc gabarit redus - Putere < 58/79 KW/CP,
3. Autogreder- Putere = (66-130)/(90-177) KW/CP,
4. Excavator pe șenile cauciuc gabarit redus - Putere < 58/79 kW/CP,
5. Dumper articulat - Putere = (183-25 7)/(250-3 50) KW/CP.
6. Macara pe șenile 30-63 tf,
7. Vibrocompactor - Putere = 55/75 KW/CP.

Valoarea estimata a achiziției s-a determinat de către Sucursala Miniera prin NEV nr.
2065/04.04.2022, distribuția pe subunități fiind următoarea:
Nr. Crt
1
2
3
4
5

Unitate DM Tg Jiu
UMC Roșia- Pesteana
UMC Rovinari
UMC Jilț
UMC Motru
Cariera 1 lusnicioara
Total valoare

Total valoare
14.750.575,80 lei
13.136.840.45 lei
14.016.548,88 lei
13.973.034,84 lei
2.434.804,56 lei
58.311.804,53 lei

Cerințele funcționale pentru utilajele de construcții solicitate prin caietul de sarcini nr.
2067/04.04.2022, sunt următoarele:
Utilajele și echipamentele de construcții și lucrări publice cu operator ofertate trebuie să aibă
inspecție tehnică. Inspecția tehnică pentru utilajele de construcții care fac parte din parcul activ de
lucru, trebuie efectuată de persoane acreditate de organismul național de acreditare RENAR pentru
astfel de activități sau atestate de alte organisme de profil.
Utilajele de construcții care fac parte din parcul activ RT 1 sunt solicitate cu sisteme de
monitorizare prin aplicații de poziționare globală (GPS) și gestionarea producției, acestea fiind
valabile la data vizualizării parcului activ RTL
Utilajele de construcții sunt solicitate în stare tehnică bună, în limitele capacităților tehnice cerute
în prezentul caiet de sarcini.
Ofertantul se obligă să asigure funcționarea la parametrii standard, a dotărilor pe care utilajele de
construcții le posedă din fabricație.
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Ofertantul se obligă să asigure carburanții și lubrifianții în cantități suficiente pentru funcționarea
utilajelor contractate la programul de lucru solicitat în contract.
Durata acordurilor-cadru pentru care se solicită închirierea utilajelor de construcții este de 12 de
luni de la înregistrarea acestora.
Programul de lucru în perioada solicitată pentru utilajele de construcții este de 7 ore/zi, în intervalul
orar: 700- 1500, 5-7 zile pe săptămână. La solicitarea beneficiarului, funcție de programul de lucru al
carierelor, se poate solicita prin comandă (scrisă, fax, e-mail, telefonic) închirierea de utilaje și în afara
programului normal de lucru pentru schimburile II și 111 cât și sâmbătă și dumincă.
Perioada de garanție pentru lucrările executate cu utilajele și echipament de construcții și de lucrări
publice cu operator este de 30 zile de la data recepției lucrărilor executate, iar aceasta va fi consemnată în
procesul - verbal de recepție.

Caracteristici achiziție:
1. Procedura de achiziție pentru care se solicită aprobarea este licitație deschisă;
2. Valoarea estimată totală a acordurilor cadru: 58.311.804,53 lei;
3. Act comercial care se va încheia: acorduri cadru de închiriere utilaje;
4. Durata prestare acorduri cadru: 12 luni;
5. Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate preț cu următorii factori de evaluare:
o Prețul ofertei
70 puncte,
o Vechimea parcului activ de utilaje
30 puncte.
6. Surse de finanțare: surse proprii;
7. Stadiul actual: în curs de aprobare achiziție, pregătire documentație.
Demararea procesului de atribuire a noilor acorduri cadru a fost generată de adresa
nr.256/29.03.2022 transmisă de către SC TPSUT SRL - lider asociere, prin care, raportat la realitatea
economico-financiară actuală, distinctă major de cea existentă la momentul ofertării/perfectării
acordurilor-cadru (decembrie 2020, ianuarie 2021), solicită ca, ,,în caz în care nu veți agrea încetarea

anticipată a acordurilor cadru, ca efect al voinței comune a părților, prezenta constituie o NOTIFICARE
DE REZILIERE a acordurilor cadru anterubricate începând cu data de 01.04.2022... “
Avantaje acord cadru:
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Acordul-cadru reprezintă înțelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe entități contractante
și unul sau mai mulți operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condițiilor esențiale
care vor guverna contractele de achiziție ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în
ceea ce privește prețul și, după caz, cantitățile avute în vedere. Cantitățile totale dintr-un acord-cadru se
estimează inițial dar pe măsura derulării acestuia, entitatea contractantă atunci când atribuie fiecare contract
subsecvent, solicită o cantitate necesară fermă și nu estimată, a cărei execuție are loc într-o perioadă bune
determinată. Dintre avantajele urmărite prin utilizarea acordurilor cadru ca metodă specială de atribuire,
menționăm:
Atribuirea rapidă și flexibilă a contractelor subsecvente, la orice moment, în funcție de necesitățile
concrete impuse de desfășurarea normală a procesului de producție.
Reducerea costurilor administrative necesare pentru organizarea unei noi proceduri de achiziție,
Satisfacerea într-un timp optim a necesităților entității contractante, datorită timpilor mult mai
mici necesari desfășurării și finalizării procesului de contractare,
Posibilitatea semnării acordurilor-cadru. fără ca autoritatea contractantă să dețină resursele
financiare necesare achiziționării, acestea urmând a fi verificate la încheierea contractelor
subsecvente.
Acordul-cadru nu reprezintă un angajament ferm al entității contractante, astfel încât condițiile
minime/maxime vor rămâne numai la nivel de estimări, nereprezentând limite fixe.
Utilizarea eficientă a fondurilor prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai
acordurilor-cadru. dacă este cazul.
în ceea ce privește, decizia de a opta pentru finalizarea prin acorduri cadru a procedurii de achiziție,
considerăm că elementul principal avut în vedere îl constituie faptul că, închirierea de utilaje este direct
proporțională cu programele de producție și cu tehnologia aplicată, acestea fiind influențate de cererea de
energie electrică, contractarea pe perioade scurte de timp prin contracte subsecvente permițând o mare
flexibilitate în realizarea acestor achiziții.
Prezentarea generala a subiectului :
în conformitate cu anexa nr.2 a Actului Constitutiv al Societății Comerciale Complexul Energetic
Oltenia SA, pentru contractele de achiziție produse, servicii și lucrări, indiferent de durată și cu valoare
mai mare decât 3.000.000 euro există următoarele limite de competență:
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Directoratul: - Avizează și semnează:
Consiliul de Supraveghere: - Aprobă:
Adunarea Generală a Acționarilor: - Se informează.
Subiectul supus spre analiză și decizie se referă la avizarea/aprobarea/informarea demarării
procedurii pentru încheierea uno r acorduri cadru pe 12 luni precum și atribuirea ulterioară a contractelor
subsecvente acordurilor cadru, având ca obiect „închirierea de utilaje și echipament de construcții și de
lucrări publice cu operator". pentru U.M.C. Rosia-Pesteana. U.M.C. Rovinari, U.M.C. Jilț, U.M.C.
Motru, Cariera Husnicioara, în conformitate cu RNO nr.2066/04.04.2022. în valoare estimată de
58.311.804,53 lei.
Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare
Riscuri asociate:
Neîncheierea de contracte având ca obiect ..închirierea de utilaje și echipament de construcții și
-

V

de lucrări publice cu operator
Imposibilitatea asigurării utilajelor și echipamentelor de construcții necesare desfășurării activității
în cadrul carierelor ce aparțin SM Tg Jiu:
Nerealizarea programelor de producție stabilite.

Anexele prezentei Note :

Nr.
crt
1
2
3

VI

VII

Tip document/ conținut

Nr__ /z/l/an

Emitent

Referat de Necesitate si Oportunitate
Notă de estimare valoare
Caiet de sarcini

2066/04.04.2022
2065/04.04.2022
2067/04.04.2022

SM Tg.liu
SM Tg Jiu
SM Tg Jiu

Concluzii: - Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:
Față de cele prezentate. în temeiul prevederilor anexei 2 din Actul constitutiv al Societății, pentru
procedura de atribuire de tip Licitație deschisă. în valoarea estimată de 58.311.804,53 lei. ce urmează a fl
organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. având ca obiect „închirierea de utilaje și
echipament de construcții și de lucrări publice cu operator", pentru U.M.C. Rosia-Pesteana. U.M.C.
Rovinari, U.M.C. Jilț. U.M.C. Motru, Cariera Husnicioara. supunem aprobării, informării următoarele:
- Consiliului de Supraveghere: - să aprobe demararea procedurii de achiziție. încheierea acordurilor
cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente acordurilor
cadru.
- Adunării Generale a Acționarilor: - să fie informată cu privire la demararea procedurii de achiziție,
încheierea acordurilor cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente
aferente acordurilor cadru.
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eședinte,

Membru,

Membru,

cdf

U

jia^yu

Membru,
Lacramioara
DIACONU-PINTEA

Membru,
Cosmin-Ionut

// /

LACRAMIOARA
/ DIACONUPINTEA

Digitally signed by
LACRAMIOARA DIACONU-x^'
PINTEA
Date: 2022.04.11 10:40:44
+03'00'
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