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UMP RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE DIN 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA ÎN VEDEREA CONFORMĂRII LA NORMELE DE 

PROTECŢIA MEDIULUI PRIVIND EMISIILE POLUANTE ÎN AER ŞI PENTRU 
CREŞTEREA EFICIENŢEI ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012 

 
1. COMPONENŢA UMP 

 
În calitate de beneficiar al finanţării, Municipiul Timişoara  a înfiinţat o Unitate de 

Management a Proiectului (UMP). UMP, ca şi reprezentant al Beneficiarului, acţionează pentru 
monitorizarea şi implementarea tuturor contractelor din cadrul Proiectului, colaborând pentru aceasta 
cu toate părţile implicate în implementarea Proiectului finanţat prin POS Mediu. 

Cadrul instituţional asigură capacitatea beneficiarului de a implementa proiectul de 
infrastructură propus şi de a gestiona operarea infrastructurilor modernizate. La nivel local, au fost 
definite clar rolurile şi responsabilităţile Autorităţii Locale şi a Operatorului privind pregătirea şi 
implementarea proiectului. 

Proiectele de investiţii planificate a se realiza sunt considerabile şi complexe,  în consecinţă 
UMP- ul este format din personal experimentat, cu un  program de lucru care îi permite participarea 
cu maximă eficienţa la realizarea acestora. 

Unitatea de Management a Proiectului funcţionează în subordinea directă a Viceprimarului 
Municipiului Timişoara, domnul Sorin Grindeanu.  

Componenţa Unităţii de Management al Proiectului a fost aprobată prin Dispoziţia 
Primarului nr. 1178/11.10.2012, având în structura sa 8 funcţionari publici şi un manager de proiect - 
domnul Ioan Zubaşcu, şef Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice. 
 
2. OBIECTUL DE ACTIVIATATE AL UMP 
 

Implementarea Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din 
Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile 
poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” având numărul de 
identificare CCI2009RO161PR023, cod SMIS – CSNR 16828 
 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2012 
 
Semestrul I: 

- A fost demarată procedura de atribuire a contractului de servicii de audit aferent proiectului, cod 
CPV 79212000-3 Servicii de auditare. 
- S-au întocmit următoarele cereri de rambursare: CR6/20.01.12, CR7/20.02.12, CR8/26.03.12, 
CR9/26.04.12, CR10/30.05.12. 
- S-au transmis către OI POS Mediu situaţii privind previziunile financiare, eşalonate pe contracte. 
- S-a ţinut evidenţa contabilă distinctă a proiectului pentru fiecare tip de contract şi pe surse de 
finanţare, prin conturi analitice, în baza înregistrărilor contabile separate şi transparente, cu 
respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 
- S-a asigura evidenţa conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacţiilor financiare pe 
durata de implementare a proiectului şi ţinut evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută pe baza 
extraselor de cont. 
- S-au întocmit lunar note contabile şi listat Registrul Jurnal, Cartea Mare, Registrul Inventar 
pentru operaţiunile lunare şi Balanţa de Verificare analitică distinctă pe proiect. 
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 - Pe baza Registrelor Jurnal – Cartea Mare, s-a ţinut evidenţa Registrului Activelor Fixe în Curs, 
şi transmis trimestrial, până la data de 10 ale lunii următoare după încheierea trimestrului, o copie 
a acestui Registru către OI POS Mediu Timişoara şi AM. 
- S-a întocmit şi transmis către AM POS Mediu Notificarea de reconcilire contabilă. 
 
- S-au desfăşurat şedinţe de progres lunar la care au participat reprezentanţii UMP şi UIP, 
reprezentanţii contractelor de servicii şi reprezentanţii contractelor de lucrări. 
 - S-au întocmit şi transmis la OI POS Mediu Rapoartele de progres lunar referitoare la stadiul 
derulării Proiectului. 
- S-au încheiat acte adiţionale la următoarele contracte: 

o Asistenţă tehnică pentru Supervizarea lucrărilor: act adiţional nr. 1/24.05.2012; 
o Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru şi CET Timişoara 

SUD: act adiţional nr. 1/22.03.2012; 
o Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 şi CAF 4 în CET Centru: act adiţional 

nr. 1/14.02.2012; 
o Instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timişoara: act adiţional nr. 

2/21.06.2012. 
- S-au desfăşurat o serie de activităţi referitoare la: redactarea adreselor în contextul general de 
colaborare cu toate instituţiile implicate în realizarea proiectului, îndosarierea tuturor documentelor 
ce aparţin proiectului astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor. 
 
- S-a continuat implementarea contractelor încheiate în cursul anului 2011: 

 CS1. Contractul de „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului”– au fost realizate de  
către contractant următoarele activităţi: 

o S-a acordat suport constant în vederea îndeplinirii atribuţiilor curente; 
o Suport în întocmirea cerilor de rambursare; 
o Participare şi suport acordat Beneficiarului pe parcursul derulării misiunilor de verificare la 

faţa locului desfăşurate de OI POS Mediu;  
o Suport întocmire previziuni financiare, eşalonate pe contracte; 
o Participare şi suport în organizarea şedinţelor de progres lunar desfăşurate la nivelul 
Proiectului; 
o Suport elaborare acte adiţionale aferente contractelor de servicii; 
o Suport în redactare răspunsurilor la solicitările AM POS Mediu şi OI POS Mediu; 
o Suport în pregătire comunicatelor de presă;  
o S-a livrat beneficiarului propunerea revizuită a Devizului General; 
o Organizare sesiuni de instruire a Beneficiarului; 
o Înaintare condiţionalităţi pentru trimestrul II -2012.  
 

 CS2. Contractul de „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor” – au fost realizate de  
către contractant următoarele activităţi: 

o Analiza, împreună cu UIP şi responsabilul de contract din cadrul UMP, a respectării 
termenelor aferente etapelor din graficele de execuţie  ale contractorilor; 

o S-au analizat proiectele întocmite la diferite faze de proiectare (P.Th. sau DE), pe specialităţi 
şi etape, în urma cărora s-au elaborat fie observaţii, fie avize favorabile fără observaţii; 

o Planificări, conducere şi participări la şedinţe săptămânale de progres pe şantier; 
o Verificarea în şantier a aplicării detaliilor din proiect – ex: amplasamentele de echipamente 

sau subansamble, trase de conducte şi stabilirea traseului alimentării convertizoarelor; 
o Pregătiri pentru buna desfăşurare a fazelor determinante menţionate în programele de control 

vizate de ISC; 
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o Verificarea condiţiilor de schimbare a subcontractorilor declaraţi sau de acceptarea altora; 
o Emiterea adreselor aferente unor solicitări din partea contractorilor, după analizarea fiecărei 

probleme împreuna cu UIP şi UMP; 
o Elaborarea rapoartelor de progres lunar; 
o Pregătirea documentelor în vederea realizării şi transmiterii spre aprobare de către beneficiar, 

a aplicaţiilor de plată;  
o Notificări către contractori privind diferite abateri de la termene intermediare şi solicitarea 

justificării întârzierilor, precum şi măsurile de recuperare a acestor întârzieri;  
o Participarea la întâlnirile cu reprezentanţii OI, UMP, UIP la care s-au analizat solicitările OI 

privind completările necesare la documentele justificative aferente unor CIP-uri; 
o Elaborarea,  împreuna cu contractorul, a completărilor şi observaţiile solicitate de către OI; 
o Participarea la întâlnirea cu reprezentanţii contractorului (inclusiv cei ai proiectantului), cu 

cei ai UIP şi UMP pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic; 
o Vizite zilnice la teren, pe fiecare contract de lucrări, pentru fiecare specialitate implicată,  în 

vederea verificării stadiului lucrărilor; 
o Analizare fiecare situaţie de plată emisă de către contractori pentru o perioada în care s-au 

executat lucrări de peste 5% din valoarea contractuală, apoi emiterea certificatului interimar 
de plată. 

 
 CL1. Contractul de lucrări „Instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timişoara”-  

au fost realizate conform graficului de execuţie următoarele activităţi: 
o proiectare - Proiect Tehnic avizat, DTAC predat şi obţinut Autorizaţia de Construcţie, Detalii 

de Execuţie în lucru 
o organizare de şantier realizată în proporţie 70%  
o livrări echipamente realizate în proporţie 0 % 
o teste pilotare – 45% 
o realizare piloţi -0% 
o lucrări de construcţii -montaj 0 % 
o progres general lucrări: 5% 
o progres financiar general: 10% 
 

 CL2. Contractul de lucrări „Retehnologizare a doua cazane de apa fierbinte CAF 2 şi CAF 4  
în CET Centru”- au fost realizate conform graficului de execuţie următoarele activităţi: 

o proiectare realizată în proporţie 100% 
o organizare şantier realizată în proporţie 100% 
o lucrări demontare  realizate în proporţie 97% (3% = platforme acces) 
o livrări echipamente:  furnitura EKOL = 0 % 
o sistem sub presiune executat în şantier: realizate în proporţie CAF2 -90%, CAF4 -35%  
o consolidare în urma expertizei 
- CAF2 = structura metalică realizată în proporţie 100%, partea de construcţii realizată în 
proporţie 100% 
-  CAF4 = structura metalică realizată în proporţie 100%, partea de construcţii realizată în 

proporţie 0% 
o Procurare, confecţionare, montare pereţi membrana CAF 2 =100% 
o Procurare, confecţionare, montare pereţi membrana CAF 4 =10% 
o progres general  lucrări: CAF2 + CAF 4 realizate în proporţie de 23% 
o progres financiar general: 14% 
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 CL3. Contractul de lucrări „Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 şi CAE 3  

(MA6) în CET Sud” - au fost realizate conform graficului de execuţie următoarele activităţi: 
o proiectare - Proiect Tehnic avizat, DTAC predat, DE la CAE 3 spre finalizare; 
o organizare de şantier realizată în proporţie 95% 
o lucrări de demontare la CAE 3 realizate în proporţie 95% 
o livrări echipamente realizată în proporţie de 0% 
o lucrări de construcţii -montaj 0% 
o progres general lucrări: 23% 
o progres financiar general: 10% 
 
 
 

 CL4. Contractul de lucrări „Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara  
Centru şi CET Timişoara SUD” - au fost realizate conform graficului de execuţie următoarele 
activităţi: 

o proiectare realizată în proporţie100% 
o organizare şantier realizată în proporţie 100% 
o lucrări demontare realizate în proporţie 100% 
o livrări echipamente: motoare şi pompe = 100% 
o montat convertizoare în barăcile corespunzătoare = 90% 
o procurare robinet clapet Dn700 = 0% 
o progres general  lucrări: 33% 
o progres financiar general: 10% 

 
- Implementarea măsurilor de informare şi publicitate: 

o a fost realizat un spot TV în trimestrul 1 şi a fost difuzat în trimestrul 2 la o televiziune cu 
acoperire naţională; 

o au fost distribuiţi 50 000 de fluturaşi, fluturaşii au fost distribuiţi în cutiile poştale, iar 
raportul de distribuţie a fost verificat pe teren, prin sondaj; 

o a fost organizată o conferinţă  de presă la data de 22 mai 2012, la sediul Colterm- CET SUD, 
în cadrul căreia a fost realizată şi o vizită pe şantierul deschis pentru lucrările din cadrul 
proiectului; 

o au fost redactate şi transmise presei două comunicate de presă: unul la data de 30.03.2012 
pentru lansarea site-ului proiectului la adresa: www.termoficaretm.ro şi unul la data de 22 
mai 2012, cu ocazia conferinţei de presă de anunţare a începerii lucrărilor majore; 

o au fost realizaţi 50 000 de fluturaşi şi 50 000 de pliante pentru a informa cetăţenii Timişoarei 
despre începerea lucrărilor şi stadiul de derularea a proiectului, despre finanţarea europeană 
cu ajutorul căreia se realizează retehnologizarea sistemului de termoficare din oraşul nostru; 

o au fost afişate 200 de postere şi 5 bannere în locaţii de maximă vizibilitate şi accesibilitate, 
precum şi la întruniri cetăţeneşti sau şedinţe de consiliu local, unde accesul publicului este 
liber; 

o au fost realizate şi amplasate 5 panouri temporare la cele două locaţii de derulare a lucrărilor 
majore de investiţii din cadrul acestui proiect: CET Centru şi CET Sud.  

 
Semestrul II: 
 
- Ca urma a finalizării procedurii de atribuire, s-a încheiat contractul de servicii nr. 131/22.10.2012, 
având ca obiect servicii de audit, aferent proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de 
termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia 
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mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură 
urbană”. 
- S-au întocmit următoarele cereri de rambursare: CR11/19.07.12, CR12/29.08.12, CR13/18.10.12, 
CR14/21.11.12, CR15/27.12.12. 
-   S-au transmis către OI POS Mediu situaţii privind previziunile financiare, eşalonate pe contracte. 
-   În luna decembrie s-a întocmit Raportul privind alte cheltuieli decât cele eligibile. 
- S-au întocmit şi transmis la AM POS Mediu: planul financiar pentru anul 2013, planul de 
rambursare şi anexele la planul financiar. 
- S-a ţinut evidenţa contabilă distinctă a proiectului pentru fiecare tip de contract şi pe surse de 
finanţare, prin conturi analitice, în baza înregistrărilor contabile separate şi transparente, cu 
respectarea legislaţiei naţionale în vigoare. 
- S-a asigurat evidenţa conturilor bancare deschise pentru operarea tranzacţiilor financiare pe 
durata de implementare a proiectului şi ţinut evidenţa disponibilităţilor în lei şi valută pe baza 
extraselor de cont. 
- S-au întocmit lunar note contabile şi listat Registrul Jurnal, Cartea Mare, Registrul Inventar 
pentru operaţiunile lunare şi Balanţa de Verificare analitică distinctă pe proiect. 
 - Pe baza Registrelor Jurnal – Cartea Mare, s-a ţinut evidenţa Registrului Activelor Fixe în Curs, 
şi transmis trimestrial, până la data de 10 ale lunii următoare după încheierea trimestrului, o copie 
a acestui Registru către OI POS Mediu Timişoara şi AM. 
- S-a întocmit şi transmis către AM POS Mediu Notificarea de reconcilire contabilă. 
- S-au desfăşurat şedinţe de progres lunar în datele: 26.07.2012, 30.08.2012, 27.09.2012, 
25.10.2012, 29.11.2012 şi 27.12.2012 la care au participat reprezentanţii UMP şi UIP, reprezentanţii 
contractelor de servicii şi reprezentanţii contractelor de lucrări. 
- S-au întocmit şi transmis la OI POS Mediu Rapoartele de progres trimestrial referitoare la stadiul 
derulării Proiectului. 
- Au fost reviziuite următoarele proceduri specifice, aferente proiectului: 

o Managementul achiziţiilor publice, PS-7; 
o Monitorizare, raportare, verificare şi control, PS-10. 

- S-au încheiat acte adiţionale la următoarele contracte: 
o Asistenţă tehnică pentru Supervizarea lucrărilor: act adiţional nr. 2/14.08.2012; 
o Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara Centru şi CET 
Timişoara SUD: act adiţional nr. 2/14.08.2012; 
o Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 şi CAF 4 în CET Centru: act 
adiţional nr. 2/06.07.2012 şi act adiţional nr. 3/14.08.2012; 
o Instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timişoara: act adiţional nr. 
3/12.09.2012; 
o Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 şi CAE 3 (MA6) în CET Sud: act 
adiţional nr. 1/07.08.2012 

- S-au desfăşurat o serie de activităţi referitoare la: redactarea adreselor în contextul general de 
colaborare cu toate instituţiile implicate în realizarea proiectului, îndosarierea tuturor documentelor 
ce aparţin proiectului astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor 

 
- S-a continuat implementarea contractelor încheiate în cursul anului 2011: 

 CS1. Contractul de „Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului”– au fost realizate de  
către contractant următoarele activităţi: 

o S-a acordat suport constant  in vederea îndeplinirii atribuţiilor curente; 
o Suport în întocmirea cerilor de rambursare; 
o Participare şi suport acordat Beneficiarului pe parcursul derulării misiunilor de verificare  

             la faţa locului desfăşurate de OI POS Mediu; 
o Suport întocmire previziuni financiare, eşalonate pe contracte; 
o Participare şi suport în organizarea şedinţelor de progres lunar desfăşurate la nivelul  
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            Proiectului; 
o Suport elaborare acte adiţionale aferente contractelor de servicii; 
o Suport în redactare răspunsurilor la solicitările AM POS Mediu şi OI POS Mediu; 
o Suport în pregătire comunicatelor de presă;  
o S-a revizuit Ghidul de colaborare cu OI si AM, Revizia 1;  
o S-a livrat beneficiarului raportul privind analiza gradului de încărcare cu sarcini; 
o Suport acordat Beneficiarului în completarea chestionarelor aplicate de consultantul  

            (EWC) responsabil cu evaluarea intermediara la nivelul POS Mediu;  
o Suport revizuire proceduri specifice aferente proiectului; 
o Predare materiale publicitare conform proces verbal; 
o Înaintare condiţionalităţi pentru trimestrul III -2012.  

 
 CS2. Contractul de „Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor” ”– au fost realizate de  

către contractant următoarele activităţi: 
o Analiza, împreună cu UIP şi responsabilul de contract din cadrul UMP, a respectării 

termenelor aferente etapelor din graficele de execuţie  ale contractorilor;  
o Vizite zilnice la teren, pe fiecare contract de lucrări, pentru fiecare specialitate implicată,  pe 

perioada de lucru aprobată de către Autoritatea contractantă, în vederea urmăririi lucrărilor şi 
a verificării stadiului lucrărilor; 

o S-au analizat proiectele întocmite la diferite faze de proiectare (P.Th. sau DE), pe specialităţi 
şi etape, în urma cărora s-au elaborat fie observaţii, fie avize favorabile fără observaţii; 

o Planificări, conducere şi participări la şedinţe săptămânale de progres pe şantier; 
o Verificarea în şantier a aplicării detaliilor din proiect – ex: amplasamentele de echipamente 

sau subansamble, trase de conducte şi stabilirea traseului alimentării convertizoarelor; 
o Pregătiri pentru buna desfăşurare a fazelor determinante menţionate în programele de control 

vizate de ISC; 
o Emiterea adreselor aferente unor solicitări din partea contractorilor, după analizarea fiecărei 

probleme împreuna cu UIP şi UMP; 
o Analizare fiecare situaţie de plată emisă de către contractori pentru o perioada în care s-au 

executat lucrări de peste 5% din valoarea contractuală, apoi emitere certificat interimar de 
plată; 

o Pregătirea documentelor în vederea realizării şi transmiterii spre aprobare de către beneficiar, 
a aplicaţiilor de plată;  

o Notificări către contractori privind diferite abateri de la termene intermediare şi solicitarea 
justificării întârzierilor, precum şi măsurile de recuperare a acestor întârzieri;  

o Participarea la întâlnirile cu reprezentanţii OI, UMP, UIP la care s-au analizat solicitările OI 
privind completările necesare la documentele justificative aferente unor CIP-uri; 

o Elaborarea,  împreuna cu contractorul, a completărilor şi observaţiile solicitate de către OI; 
o  Participare şi suport în organizarea şedinţei de progres la nivelul întregului proiect, precum 

şi în cadrul  misiunii de verificare din partea OI POS Mediu; 
o Participarea la întâlnirea cu reprezentanţii contractorului (inclusiv cei ai proiectantului), cu 

cei ai UIP şi UMP pentru clarificarea unor aspecte de ordin tehnic; 
o Atenţionări verbale şi notificări pentru respectarea cu stricteţe a normelor şi normativelor de 

SSM şi PM de către fiecare contractor; 
o Verificarea şi urmărirea în teren a derulării diferitelor etape de lucru din partea fiecărui 

contractor (ex: lucrări de demontări, de montare echipamente, de respectare a traseelor de 
conducte şi cable etc.); 

o Participarea la teste în şantier şi vizare procese verbale de progres a lucrărilor corelate cu 
lista de preţuri şi poziţiile specificate în ofertele contractorilor; 
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o S-a acordat suport constant fiecărui contractor astfel încât să-şi îndeplinească etapele de lucru 
curente. 

 
 CL1. Contractul de lucrări „Instalaţie noua de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timişoara”-  

au fost realizate conform graficului de execuţie următoarele activităţi: 
o proiectare - Proiect Tehnic si DE fundaţii avizate, DTAC predat şi obţinut Autorizaţia de 

Construcţie, s-a predat eşalonat DE conf. grafic şi s-a avizat = 100%; 
o organizare de şantier realizată în proporţie 94% 
o livrări echipamente realizate în proporţie 12% 
o structura metalica pentru susţinere turboreactor – 95% 
o structura metalica aferentă turboreactor, inclusiv canale de gaze arse – 95%; 
o pâlnii filtre saci-95% 
o teste pilotare – 100% 
o realizare piloţi -100% 
o lucrări de construcţii -montaj 55 % 
o progres general lucrări efectuate: 45% 
 

 CL2. Contractul de lucrări „Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 şi CAF 4  
în CET Centru” - au fost realizate conform graficului de execuţie următoarele activităţi: 
o proiectare realizată în proporţie 100% 
o organizare şantier realizată în proporţie 100% 
o livrări echipamente:     furnitura EKOL = 100 % 
o sistem sub presiune executat în şantier: realizate în proporţie CAF2 -100%, CAF4 -95%  
o consolidare în urma expertizei 

-CAF2 = izolaţii termice cazan – 100%; închideri panouri sandwish  - 100%. 
-CAF4 = supraînălţarea realizata 100%; izolaţii termice cazan -60%; închideri panouri 
sandwish– 100% 
- partea electrică şi de automatizare – 92% 

o Procurare, confecţionare, montare pereţi membrana CAF 2 =100% 
o Procurare, confecţionare, montare pereţi membrana CAF 4 = 100% 
o progres general  lucrări: CAF2 + CAF 4 realizate în proporţie de 78% 
 

 CL3. Contractul de lucrări „Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 şi CAE 3  
(MA6) în CET Sud” - au fost realizate conform graficului de execuţie următoarele activităţi: 
o proiectare - Proiect Tehnic avizat, DTAC predat şi avizat, DE si DM predate şi avizat la CAE 1, 

2 si 3 realizate în proporţie 100%; 
o organizare de şantier realizată în proporţie 92% 
o livrări echipamente CAE 3 realizată în proporţie de 92%  
o Montaj arzătoare gaze naturale CAE 3 – 100% 
o Montaj mori cărbune CAE 3 – 95% 
o Montaj arzătoare cărbune CAE 3– 25% 
o Sunt în execuţie părţile din sistemul sub presiune pe drumul IV gaze – 85% 
o Sistem de monitorizare – 100% echipament şi 97% montaj. 
o lucrări de construcţii -montaj 76% 
o început pregătirile pentru PIF CAE 3 
o progres general lucrări efectuate la CAE 3: 72% 

 
 CL4. Contractul de lucrări „Retehnologizare pompe de transport termoficare CET Timişoara  

Centru şi CET Timişoara SUD”- au fost realizate conform graficului de execuţie următoarele 
activităţi: 
o proiectare realizată în proporţie100% 



Cod  FP27-02,ver1 

 
 
 

o organizare şantier realizată în proporţie 100% 
o lucrări demontare realizate în proporţie 100% 
o montat convertizoare în barăcile corespunzătoare = 100% 
o definitivat lucrări de izolare şi protecţie mecanică conducte, probe teste, remedieri = 98% 
o probe, teste preliminarii la EPT  Sud şi Centru 
o remedieri lucrări executate (etanşări clădire conv., etc.) 
o progres general  lucrări efectuate: 100% 
o începere perioada de notificare a defectelor. 
 
- Implementarea măsurilor de informare şi publicitate: 

o au fost realizate trei spoturi TV şi au fost difuzate 2 la o televiziune cu acoperire naţională; 
o au fost distribuiţi 50 000 de fluturaşi şi 50.000 de pliante, care fuseseră realizate la finalul 

trimestrului 2. Fluturaşii şi pliantele au fost distribuite în cutiile poştale, iar raportul de 
distribuţie a fost verificat pe teren, prin sondaj; 

o pentru a anunţa finalizarea primelor lucrări a fost organizată o conferinţă  de presă la data de 
27 noiembrie 2012, la sediul Colterm CET SUD, în cadrul căreia a fost vizitat şantierul 
deschis pentru lucrările din cadrul proiectului, precum şi primele lucrări finalizate;  

o au fost redactate şi transmise presei două comunicate: unul la data de 1.10.2012 pentru 
prezentarea stadiului lucrărilor cu finanţare europeană la Colterm şi unul la data de 
27.11.2012 cu ocazia conferinţei de presă; 

o a fost realizat şi un sondaj intermediar de analiză a nevoilor de informare, fiind aplicate 200 
de chestionare la Centrul de consiliere cetăţeni, serviciu din cadrul Primăriei care lucrează în 
mod direct cu publicul;  

o a fost actualizat site-ului proiectului de la adresa: www.termoficaretm.ro.       
 

- În desfăşurarea activităţii, Unitatea de Management a Proiectului a colaborat cu: 
 - Autoritatea de Management – Ministerul Mediului şi Pădurilor; 
 - Organismul Intermediar POS Mediu; 
 - S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM  S.A. 
 
 
 
 
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2013 
 
În cursul anului 2013, Unitatea de Management a Proiectului va continua implementarea 
contractelor de servicii şi lucrări aferente proiectului: 
 - Asistenţă tehnică pentru Managementul proiectului; 
 - Asistenţă tehnică pentru Supervizarea lucrărilor; 
 - Retehnologizare a doua cazane de apă fierbinte CAF 2 şi CAF 4 în CET Centru; 
 - Instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud Timişoara;  
 - Retehnologizare a trei cazane de abur CAE 1, CAE 2 şi CAE 3 (MA6) în CET Sud. 
 
 
Abrevieri folosite:  
UMP – Unitatea de Management a Proiectului; 
UIP – Unitatea de Implementare a Proiectului; 
CAE – cazane de abur; 
CAF – cazane de apă fierbinte;  
IMA- instalaţii mari de ardere; 
CET – centrală electro-termică; 



Cod  FP27-02,ver1 

 
 
 

CLU – Combustibil lichid uşor; 
POS Mediu -  Program Operaţional Sectorial Mediu; 
SMIS- Sistemul Unic de Management al Informaţiei; 
CSNR- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă. 


