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PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 
 
 

Raport progres nr. 7 
 
                                                        Nr. înregistrare:  5991 / 01.03.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. Prezentare generală   
 

Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 
10.1: Investiții în educație, și formare inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare 

Titlu proiect  Extindere, reabilitare si dotare Creșă la nivelul 
Municipiului Blaj 

Beneficiar  UAT Municipiul Blaj  

Cod SMIS  121077 

Perioada de raportare 28.11.2020 – 27.02.2021 

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia 
proiectului 

REGIUNEA CENTRU, JUDEȚUL ALBA, MUNICIPIUL BLAJ, 
STRADA EROILOR, NR. 22. 

Data de începere a perioadei de 
implementare  

28.05.2019 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

31.05.2021 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar  UAT Municipiul Blaj 
Adresa / sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ) Municipiul 
Blaj, Strada Piața 1848, nr. 16, cod poștal 515400, Județul Alba 
Tel. 0258710110,     Fax 0258710014,       E-mail  sergiustefanescu@yahoo.com 
Manager Proiect  (nume) Barta Dorinda 
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul)   
Gheorghe-Valentin Rotar 
 
 
 
 
 

✓  Raport Trimestrial  

   Raport Final  
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III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 1  

   

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă schimbarea destinației unei clădiri din grădinița 
în creșă prin lucrări de extindere, reabilitare si dotarea adecvata necesitaților învățământului 
antepreșcolar în vederea creșterii accesului, calității si atractivității educației pentru copiii din 
cadrul Municipiului Blaj. 
Proiectul ”Extindere, reabilitare si dotare Creșă la nivelul Municipiului Blaj” prin obiectivele 
stabilite contribuie la atingerea obiectivului priorității de investiție POR 10.1.a, respectiv la 
creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii si învățământului obligatoriu, în 
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 
1. Schimbarea destinației unei clădiri din grădiniță în creșă și dotarea corespunzătoare a 
acesteia ce consta în creșterea numărului de dotări achiziționate de la 0 dotări/echipamente la 
125 dotări/echipamente în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanțare. 
2. Extinderea creșei de la o suprafața desfășurată existentă de 1083,00 mp la o suprafață 
desfășurată propusă de 1587,74 mp în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de 
finanțare. 
3. Adaptarea corespunzătoare a clădirii în care va funcționa creșa în vederea asigurării 
accesibilității și mobilității persoanelor cu dizabilități în cadrul creșei prin realizare rampa de 
acces, montare bare de sprijin, achiziționarea unui număr de 10 plăcuțe Braille în termen de 25 
de luni de la semnarea contractului de finanțare. 

 
 

 DA NU Observaţii/Descriere 

Este proiect care se 
supune ajutorului de 
stat? 

 x  

Este proiect care se 
supune regulii de 
minimis? 

 x  

Este proiect generator de 
venituri? 

 x  

 
 
IV. Stadiul implementării proiectului 

 
 

IV.1. Stadiul activităţilor prevăzute în contract2   

Activităţile proiectului 

(conform listei de activităţi contractate)  

Grad de realizare 

Complet Parţial % 

 
1 Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa 2: Cererea de finanţare la contractul 
de finanţare,  
2 activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare  
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4.1 Semnarea Contractului de finanțare 100%  

5.1 Achiziție servicii de consultanță în managementul 

proiectului   

100%  

6.1 Achiziție anunț de presă la demararea proiectului 100%  

6.2 Publicare anunț de presă la demararea proiectului 100%  

6.3 Achiziție panou informativ, placă permanentă și 

autocolante 

100%  

6.4 Realizarea și afișare materiale informative: panou 

informativ, placă permanentă și autocolante 
 33,33% 

6.5 Achiziție anunț de presă la finalizarea proiectului 100%  

6.6 Publicare anunț de presă la finalizarea proiectului  0% 

7.1 Achiziția serviciilor pentru întocmire PT+DE, AT 

proiectant și documentații pentru obținerea de avize 
100%  

7.2 Prestarea serviciilor pentru întocmire PT+DE și 

documentații pentru obținere de avize 
100%  

7.3 Achiziția serviciilor pentru verificarea tehnică a 

proiectării 
100%  

7.4  Verificarea tehnică a proiectării 100%  

7.5 Depunerea și verificarea PT de către Organismul 

Intermediar 
100%  

8.1 Achiziția lucrărilor de construcții, a echipamentelor cu 

montaj și a montajului aferent 
 0% 

8.2 Executarea lucrărilor achiziționate  0% 

8.3 Achiziția lucrărilor diverse și neprevăzute, dacă este 

cazul și realizarea acestora 
 0% 

8.4 Achiziția dotărilor și a echipamentelor fără montaj  0% 

8.5 Livrarea dotărilor și a echipamentelor fără montaj  0% 

9.1 Achiziție servicii de dirigenție de șantier 100%  

9.2 Prestare servicii de dirigenție de șantier  0% 

9.3 Prestare servicii de AT din partea proiectantului  0% 

10.1 Achiziție servicii de elaborare certificat performanță 

energetică 
 0% 

10.2 Întocmire certificat performanță energetică   0% 

11.1 Monitorizarea proiectului  45% 

11.2 Realizarea de rapoarte tehnico-economice  39% 

Comentarii: NA 
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IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii3  
 

 
3 Conform Anexei 2: Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii 
derulate în cadrul proiectului 

Tipul 
achiziţiei 

Procedu
ra 

aplicata 

Valoarea 
estimată 

CF 

Valoarea 
contract

ată 

Data 
publică
rii in 
SEAP(in
clusiv 
nr. 
SEAP)/
Data 
publică
rii 
anunţ 
în 
ziar/Da
ta 
transmi
terii 
cererii 
de 
oferta 

Data 
estimat

ă de 
finaliza

re a 
procedu

rii 

Data 
semnării 

contractul
ui 

(Inclusiv 
nr. SEAP 
atribuire) 

Durata 
contractu

lui 

Stadiul 
aplicării 
procedurii 
1.Finalizata  
(Nr. 
contract+ Sc 
câştigătoare) 
2. În grafic 
3.Intarziata(b
ifează  
motive din 
tabel) 
4. Anulată* 

Achiziția 
serviciilor de 
consultanță 

în 
elaborarea 
proiectului 

Achiziție 
directă 

53.550,00 
lei 

50.130,00 
lei 

- 
Ianuarie 

2018 

04.01.2018 
– 

DA152058
56 

04.01.201
8 – 

02.07.201
9 

1. Finalizată - 
46/ 04.01.2018 

- SC NAPOCA 
MANAGEMEN

T SRL 

Achiziția 
serviciilor de 
proiectare si 

inginerie-
faza de 

elaborare a 
proiectului 

Achiziție 
directă 

28.560,00 
lei 

24.000,00 
lei 

- 
Aprilie 
2018 

24.04.2018 
– 

DA201290
73 

24.04.201
8 – 

24.06.201
8 

1. Finalizată - 
9606 

24.04.2018 – 
SC CHIRIAC 

PROIECT SRL    



MLPDA 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 3 
Data  2020 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   5 din 20 

Achiziție  
servicii de 

consultanță-
managemen

tul 
proiectului 

Achiziție 
directă 

67.830,00 
lei 

67.830,99 
lei 

- 
Iulie 
2019 

08.08.2019 
- 

DA236277
77 

10.08.201
9 – 

31.05.202
1 

1. Finalizată/ 
19223/ 

08.08.2019    - 
SC NAPOCA 

MANAGEMEN
T  SRL  

Achiziția 
studiului 

geotehnic 

Achiziție 
directă 

2.975,00 lei 
2.500,00 

lei 
- 

Aprilie 
2018 

18.04.2018 
– 

DA200726
22 

18.04.201
9  - 

18.06.201
9 

1. Finalizată – 
9190/18.04.20

18 - SC 
CHIRIAC 

PROIECT SRL 

Avize, 
acorduri si 
autorizații-
depunere 

proiect 

Achiziție 
directă 

6,545,00 lei 100,00 lei - 
Aprilie 
2018 

- - 

1. Finalizată – 
NA – Agenția 

pentru 
Protecția 

Mediului Alba 

Achiziție 
servicii de 

informare si 
publicitate 

Achiziție 
directă 

19.040,00 
lei 

19.040,00 
lei 

- 
Iulie 
2019 

30.07.2019 
– 

DA235618
23 

30.07.201
9 – 

31.05.202
1 

1. Finalizată -
18456/ 

30.07.2019 – 
SC KONIC 
NAPOCA 

MANAGEMEN
T ROMÂNIA 

SRL -  

Achiziție 
servicii 
pentru 

verificarea 
tehnica a 
proiectării 

Achiziție 
directă 

17.850,00 
lei 

17.850,00 
lei 

- 
Iunie 
2020 

09.06.2020 
– DA 

25743733 

26.06.202
0 

1. Finalizată – 
25966/ 

09.06.2020 – 
SC MEGAVOX 
PROIECT SRL 
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Achiziție 
lucrări de 

construcție, 
inclusiv 

echipament
e cu montaj 

si montaj 
aferent 

Cerere de 
oferte/Pr
ocedura 

simplifica
tă 

1.597.441,4
8 lei 

- - 
Iulie 
2020 

- - 
4. Anulată* 

 

Achiziție 
dotări si 

echipament
e fără 

montaj 

Cerere de 
oferte/Pr
ocedura 

simplifica
tă 

644.845,12 
lei 

- - 
Aprilie 
2021 

- - 
2. În grafic 

 

Achiziție 
servicii de 

dirigenție de 
șantier 

Achiziție 
directă 

35.700,00 
lei 

35.700,00 
lei 

- 
Iulie 
2020 

10.02.2021 
–  

DA273697
72 

De la data 
emiterii 

ordinului 
de 

începere 
al 

contractul
ui de 

asistență 
tehnică 

din partea 
dirigintelu

i de 
șantier și 
până la 

data 
procesului 
verbal de 
recepție 

finală 

1. Finalizată – 
3896/ 

11.02.2021 – 
S.C Adams 

Construct SRL 
 

Achiziție 
servicii 

elaborare 
certificat 

performanță 
energetica 

Achiziție 
directă 

4.760,00 lei - - 
Martie 
2021 

- - 
2. În grafic 
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* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în 
tabelul următor 
 
 

Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziției sau anularea acesteia. 
 

Achiziția servicii de dirigenție de șantier nu a fost realizată în termenul estimat 
deoarece având în vedere întârzierea finalizării proiectului tehnic, depunerea spre avizare și 
avizarea propriu-zisă, implicit lansarea achiziției de lucrări, beneficiarul a decis amânarea 
realizării achiziției, contractul de dirigenție de șantier nr. 3896 semnându-se în data de 
11.02.2021. Menționăm că perioada de desfășurare va fi actualizată prin intermediul 
solicitării de act adițional, care va fi înaintată de beneficiar, pentru prelungirea perioadei 
de implementare a proiectului. 

În ceea ce privește achiziția de lucrări de construcție, inclusiv echipamente cu 

Achiziție 
lucrări 

diverse si 
neprevăzute 

Achiziție 
directă 

211.660,62 
lei 

- - 
Mai 

2021 
- - 

2. În grafic 
 

Achiziție 
expertiza 
tehnică 

Achiziție 
directa 

8.925,00 lei 
7.500,00 

lei 
- 

Aprilie 
2018 

18.04.2018 
– 

DA200726
22 

18.04.201
9  - 

18.06.201
9 

1. Finalizată – 
9190/18.04.20

18 - SC 
CHIRIAC 

PROIECT SRL 

Achiziție 
servicii de 
elaborare 

audit 
energetic 

Achiziție 
directă 

4.760,00 lei 
4.000,00 

lei 
- 

Aprilie 
2018 

18.04.2018 
– 

DA200726
22 

18.04.201
9  - 

18.06.201
9 

1. Finalizată – 
9190/ 

18.04.2018 - 
SC CHIRIAC 

PROIECT SRL 

Achiziție 
servicii de 
proiectare 

pentru 
întocmire PT 
+ DE, AT din 

partea 
proiectantul

ui 

Cerere de 
oferte/ 

Procedur
ă 

simplifica
tă 

74.970,00 
lei 

53.000,00 
lei 

27.10.2
019 

Ianuarie 
2020 

30.01.2020  

30.01.202
0 – 

30.05.202
1 

1. Finalizată – 
2293/ 

30.01.2020 – 
SC BIROU DE 
PROIECTARE 
CHIRIAC SRL   
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montaj si montaj aferent, aceasta nu a fost lansată în luna mai 2020, implicit nu a fost 
finalizată în luna iulie, conform planificării, având în vedere întârzierile apărute în 
elaborarea proiectului tehnic, depunerea spre avizare și avizarea propriu-zisă a acestuia.  

Se menționează, de asemenea, faptul că achiziția de execuție lucrări a fost lansată 
pe platforma SEAP în data ce 09.10.2020, fiind depuse 3 oferte. Având în vedere că la etapa 
de evaluare financiară a ofertelor, ofertantul rămas a ofertat o valoare mai ridicată decât 
valoarea estimată a achiziției de lucrări, a fost necesară anularea achiziției. De asemenea, a 
fost depusă o contestație de către unul dintre ofertanți, iar CNSC a considerat nefondată 
contestația, respingând-o. În data de 17.02.2021 au fost comunicate părțile implicate,  
U.A.T Municipiul Blaj și ofertatul care a depus contestația cu privire la decizia CNSC, urmând 
ca în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei de către CNSC, ofertantul poate formula 
o plângere împotriva deciziei. Astfel, în acest moment, U.A.T Municipiul Blaj așteaptă 
termenul de formulare a plângerii, iar în cazul în care ofertantul nu va depune plângerea 
împotriva deciziei CNSC, U.A.T Municipiul Blaj va relansa achiziția de lucrări pe platforma 
SEAP.  

Prin urmare, beneficiarul va înainta o solicitare de act adițional, în vederea 
prelungirii perioadei de implementare a proiectului, cu condiția asumării finalizării 
proiectului nu mai târziu de 31 decembrie 2023, prin intermediul căreia se va actualiza și 
perioada de desfășurare pentru achizițiile din cadrul proiectului.  

 
Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de 
achiziție conform Contractului de Finanțare 
 

 
Denumire achiziție 

 
Valoare estimată 

CF 

 
Valoare 

contractată 

Economie rezultată 
în urma finalizării 

contractelor 

Achiziția serviciilor de 
consultanță în 

elaborarea proiectului 
53.550,00 lei 50.130,00 lei 3.420,00 lei 

Achiziție servicii de 
proiectare pentru 

întocmire PT + DE, AT 
din partea 

proiectantului 

74.970,00 lei 53.000,00 lei 21,970,00 lei 

 
Menționăm faptul că există posibilitatea ca diferențele dintre valorile estimate în 
Cererea de Finanțare și Valoarea contractată, să fie transferate pe alte linii 
bugetare pe perioada de implementare a proiectului. 
 
 
IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului 

Nr.
crt 

Denumire 
contract 

Pondere din 
total 

proiect (%)* 

Stadiul implementării 
(Procent valoric din 

total contract 
executat)** 

(%) 

Stadiu total contract 
(pondere X procent 

stadiu) 
(%) 

0 1 2 3 4 (col.2 x col.3) 
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1 Achiziție servicii 
de consultanta – 
managementul 
proiectului 

2,52% 63% 1,58% 

2 Achiziție servicii 
pentru 
verificarea 
tehnică a 
proiectării 

0,66% 100% 0,66% 

3 Achiziție servicii 
de proiectare 
pentru 
întocmire PT + 
DE, AT din 
partea 
proiectantului 

 
2,79% 

97% 2,71% 

4 Achiziție  
lucrări de 
construcție, 
inclusiv 
echipamente cu 
montaj si 
montaj aferent 

59,40% 0% 0,00% 

5 Achiziție servicii 
de dirigenție de 
șantier 

1,33% 0% 0% 

6 Achiziție servicii 
elaborare 
certificat 
performanță 
energetică 

0,18% 0% 0% 

7 Achiziție servicii 
de informare si 
publicitate 

0,71% 50% 0,35 % 

8 Achiziție dotari 
și echipamente 
fără montaj 

23,98% 0% 0,00% 

9 Achiziție lucrări 
diverse și 
neprevăzute 

7,87% 0% 0,00% 

10 Comisioane, 
cote, taxe” 

0,56% 0% 0,00% 

Progresul proiectului (%): 
5,30% 

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract 
împărţită la valoarea totala a proiectului mai putin valoarea contractelor 
finalizate înainte de semnarea contractului de finanţare 
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** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de 
dirigintele de şantier si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea 
bunurilor livrate şi receptionate. Pentru servicii, valoarea estimată conform 
graficului din contract. 
Atenţie! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
 
” conform legislației acestea nu se achiziționează, dar sunt incluse în calculul 
stadiului financiar pentru a se estima corect progresul proiectului din punct de 
vedere financiar. 
 
IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate 
 

Echipamente/Mijloace de transport 
achiziţionate până la data 
raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. 
Bucăţi 

Serie / Nr. inventar 

NA NA NA NA 
NA NA NA NA 
NA NA NA NA 
  

 
IV.5 Situația Garanţiilor de Bună Execuţie aferente contractelor de achiziţii 
 

Nr. 
crt
. 

Contract 
(lucrări, 
livrare, 
servicii) 

Garanţia constituită 

Număr/ 
Serie/ 
Data 

emiterii 

Emitent Valoare 
Data 

expirare 
Modificări 

1 Contract 
servicii nr. 
2293/ 
30.01.2020 

1) OP nr. 
1/ 
05.02.2020 

Trezoreria 
Municipiului 
Blaj 

1) 265,00 
lei 

14.06.2021 NA 

       

 
IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
 
IV.6.1 Situatia cererilor de plata depuse la OI 
  

Nr.cerere 
plata 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile 
solicitate în cererea 
de rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de 
plata la OI 

Data efectuarii platii de 
catre AMPOR 

NA NA NA NA 

 
IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare4  
 

 
4 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al 
Beneficiarului 
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Nr.cerere de 
rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile  

solicitate în cererea de 
rambursare (LEI) 

Data depunerii 
cererii de 

rambursare la OI 

Valoarea rambursată şi data 
rambursării  AMPOR 

1. 74.230,00 15.07.2019 98,00 lei/ 02.10.2019 

2. 34.956,25 31.07.2020 34.257,13 lei/ 24.09.2020 

3. 21.957,50 20.11.2020 21.518,36 lei/ 21.12.2020 

 
 
V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada 
raportării 

Cu descrierea atingerii rezultatelor (cumulativ). Se va avea in vedere si descrierea 
modificarilor contractului de lucrari. 
 
În perioada de implementare a proiectului și până la momentul raportării (27.02.2020) 
au fost realizate următoarele activități: 
1. A fost constituită echipa de proiect din partea beneficiarului, ulterior semnării 
contractului de finanțare, conform Dispoziției nr. 1827/ 31.05.2019, astfel:  
Manager proiect: Barta Dorinda 
Responsabil financiar: Pinca Gheorghe 
Responsabil tehnic: Bența Darius 
Responsabil achiziții: Potopea Constantin Daniel 
Responsabil informare și publicitate: Velicea Roxana Maria. 
Ulterior, Responsabilul informare și publicitate – Velicia Roxana Maria a fost înlocuită cu 
doamna Gizdavu Diana Ana, prin dispoziția nr. 297/12.08.2019, iar Responsabilul achiziții – 
Potopea Constantin Daniel a fost înlocuit cu doamna Oltean Claudia Florinela, prin 
dispoziția nr. 356/ 08.10.2019. A fost înlocuit Responsabilul tehnic – Bența Darius cu Lazăr 
Marius prin dispoziția nr. 603/ 19.11.2020. 
2. A fost solicitat și primit avizul pentru următoarele materiale de informare și publicitate: 
anunț de presă la demararea proiectului și panou temporar. 
3. S-au achiziționat serviciile de  informare și publicitate, iar ca urmare a obținerii 
avizului, a fost publicat anunțul de presă la demararea proiectului, într-o publicație online 
a ziarului, la adresa https://ziarulunirea.ro/comunicat-de-presa-demararea-proiectului-
extindere-reabilitare-si-dotare-cresa-la-nivelul-municipiului-blaj-584391/.  A fost realizat 
panoul temporar și amplasat la locația de implementare a proiectului. 
4. De asemenea, în perioada menționată au fost achiziționate serviciile de consultanța în 
managementul proiectului și serviciile pentru verificarea tehnică a proiectării. În ceea ce 
privește serviciile de verificare tehnică, menționăm că a fost reziliat contractul de prestări 
servicii la solicitarea prestatorului, achiziția fiind reluată și finalizându-se cu un nou 
contract de servicii de verificare tehnică nr. 25966/ 09.06.2020; 
5. O altă activitate efectuată în perioada raportată a constat în depunerea cererii de 
rambursare nr. 1, cererea de prefinanțare nr. 1, cererea de rambursare nr. 2, cererea de 
rambursare nr. 3, elaborarea și transmiterea raportului de progres nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, 
nr. 5 și nr. 6.  
6. În perioada menționată, a fost lansată de 2 ori consecutiv achiziția serviciilor de 
proiectare pentru întocmire PT + DE, AT din partea proiectantului și execuție lucrări de 
construcție, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent. Menționăm că nu s-a 
prezentat nici un ofertant, nici la prima lansare și nici la cea de-a doua lansare a achiziției, 

https://ziarulunirea.ro/comunicat-de-presa-demararea-proiectului-extindere-reabilitare-si-dotare-cresa-la-nivelul-municipiului-blaj-584391/
https://ziarulunirea.ro/comunicat-de-presa-demararea-proiectului-extindere-reabilitare-si-dotare-cresa-la-nivelul-municipiului-blaj-584391/
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astfel că beneficiarul a decis separarea achiziției în 2 achiziții distincte. După separarea 
celor 2 achiziții, beneficiarul a lansat procedura pentru achiziția serviciilor de proiectare 
pentru întocmire PT + DE, AT din partea proiectantului, finalizând cu încheierea 
contractului de servicii nr. 2293/ 30.01.2020. 
7. După încheierea contractului de prestări servicii de proiectare, a fost demarată 
activitatea de realizare a proiectului tehnic, conform condițiilor contractuale; Această 
activitate a fost întârziată ca urmare a unor solicitări de recomandări în vederea obținerii 
avizului ISU. Astfel că, depunerea proiectului tehnic spre avizare nu s-a putut realiza în 
termenul stabilit, implicit a fost întârziată și avizarea PT-ului și lansarea achiziției de 
lucrări.  
8. Proiectul Tehnic a primit avizul conform în data de 13.10.2020. Menționăm, de 
asemenea, faptul că valoarea proiectului s-a majorat la faza Proiectului Tehnic, iar în 
cadrul Cererii de Finanțare, valoarea proiectului a rămas cea de la faza DALI, respectiv 
valoarea de la depunerea proiectului.  Astfel, bugetul proiectului din Cererea de Finanțare 
se va actualiza prin act adițional.  
9. Responsabilul tehnic – Bența Darius a fost înlocuit cu Lazăr Marius prin dispoziția nr. 603 
din 19.11.2020. 
10. A fost transmisă și autorizată Cererea de rambursare nr. 3 din data de 20.11.2020. 
11. A fost transmisă către ADR Centru previziunea cu privire la sumele solicitate spre 
decontare în anul 2021. 
12. Referitor la achiziția de lucrări, a fost lansată în data de 09.10.2020, au fost depuse 3 
oferte și menționăm faptul că una dintre ele a fost respinsă la momentul DUAE, o altă 
ofertă a fost respinsă la momentul evaluării tehnice. La momentul evaluării financiare a 
ofertelor, ultima ofertă rămasă a ofertat o valoare mai ridicată decât valoarea estimată a 
achiziției. Astfel, a fost necesară anularea achiziției de lucrări. Unul dintre ofertanți a 
formulat o contestație către CNSC, aceasta respingând ca nefondată contestația 
ofertantului. În data de 17.02.2021 au fost comunicate cu privire la decizie părțile 
implicate, respectiv U.A.T Municipiul Blaj și ofertatul care a depus contestația, urmând ca 
în termen de 10 zile de la comunicarea deciziei de către CNSC, ofertantul să formuleze o 
plângere împotriva deciziei. Astfel, în acest moment, U.A.T Municipiul Blaj așteaptă data 
finalizării termenului de formulare a plângerii, iar în cazul în care ofertantul nu va depune 
plângerea împotriva deciziei CNSC, U.A.T Municipiul Blaj va relansa achiziția de lucrări pe 
platforma SEAP. 
13. S-a semnat contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 3896/ 11.02.2021. 

 
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului 
aprobat? 
 DA        X NU 
 
Dacă NU, vă rugăm prezentaţi stadiul implementării proiectului: 

Obiect Da  Nu Observaţii 

Exista posibilitatea 
nefinalizării proiectului in 
graficul de implementare 
si este necesara 
solicitarea unui act 
adiţional de prelungire a 
perioadei? 

x  • Explicaţii şi soluţii propuse în vederea 
reducerii întârzierilor (dacă este 
necesar)  

• Dacă a fost inaintat un act aditional 
către OI, se va preciza data 
transmiterii către OI şi obiectul 
modificărilor propuse 
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Având în vedere că, achiziția serviciilor de 
proiectare pentru întocmire PT + DE, AT din 
partea proiectantului și execuție lucrări de 
construcție, inclusiv echipamente cu montaj 
si montaj aferent a fost lansată de 2 ori și nu 
s-a prezentat nici un ofertant, solicitantul a 
decis separarea achiziției în două achiziții 
distincte.  
Din cauza faptului că cele 2 achiziții rezultate 
se supun procedurii simplificate, durata de 
desfășurare a acestora este mai mare decât în 
cazul unei achiziții directe. Astfel că, pentru 
a actualiza activitățile proiectului care sunt 
dependente de cele două achiziții, se 
depășește perioada de implementare a 
proiectului.  
De asemenea, o altă situație care a condus la 
întârzieri în cadrul proiectului este anularea 
achiziției de lucrări deoarece la etapa 
financiară, valoarea ofertei a fost mai mare 
decât valoarea estimată a achiziției. La 
momentul anulării achiziției s-a formulat o 
contestație de către unul dintre ofertanți 
către CNSC, decizia CNSC a fost de respingere 
a contestației. Urmează relansarea achiziției 
de lucrări imediat după data finalizării 
termenului de formulare a unei plângeri de 
către ofertant cu privire la decizia CNSC în 
cazul contestației respectivului ofertant, 
respectiv 10 zile de la comunicarea deciziei 
CNSC.  
Având în vedere situațiile prezentate mai sus, 
singura soluție identificată este înaintarea 
unui act adițional pentru prelungirea 
perioadei de implementare a proiectului.  

Au existat riscuri, 
probleme în 
implementarea 
proiectului? 

 x Se va preciza dacă situaţia a fost remediată 
sau persistă 

 
Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
 DA       X  NU 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii 
investitiei 

Modificări 
soluţie 

Cauza care a 
determinat 

Aprobata 
de 

Descriere succinta a celor 
prevazute de dispozitia de 
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tehnica/ordine 
de variaţie 
Dispozitia de 
santier 
nr/data 

schimbarea 
solutiei tehnice 
initiale 

beneficiar 
DA/NU 

santier(daca este cazul se va 
mentiona valoare NR si valoare 
NCS) 

    

    

    

 
 
Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanţare nerambursabilă în timpul 
implementării proiectului 
 

Detalierea problemelor sesizate de beneficiar 
Nu este cazul. 
 

 
 
VI Rezultatele proiectului/ Indicatori 
 
VI.1 Indicatori POR 

Indicator de realizare 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 

Denumire ID UM    

Rata brută de 
cuprindere în creșe a 
copiilor cu vârste între 
0 – 2 ani 

- % - - - 

 
VI.2 Indicatori de proiect 

Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 

Denumire UM    

Capacitatea infrastructurii 
de educație care 
beneficiază de sprijin - 
antepreșcolar 

80 – 37 
femei, 43 
bărbați  

- - - 

 
 
VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate 
proiectului? 
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(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii 
de finanţare) 

 

 Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

X Difuzări media și în presă https://ziarulunirea.ro/comunicat-de-presa-demararea-

proiectului-extindere-reabilitare-si-dotare-cresa-la-nivelul-municipiului-blaj-584391/ 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentația proiectului 

X Altele: panou temporar 

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identităţii Vizuale?    
 X Da      Nu  
 
Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcţia de 
Comunicare OI POR?                                                                                                               
X Da      Nu 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de 
informare şi publicitate? Detaliați. 

 
În cadrul echipei de proiect, din partea beneficiarului a fost numită o persoană pentru a 
se ocupa de acțiunile de informare și publicitate ale proiectului, respectiv doamna 
Velicea Roxana Maria.  Aceasta a fost înlocuită cu doamna Gizdavu Diana Ana, prin 
dispoziția nr. 297/12.08.2019. 

 
 
VIII. Variaţii intervenite în execuţia efectivă, faţă de execuţia  anticipată în 
cererea de finanţare  
 

Aprobate 

Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

NA NA 

NA NA 

Notificare 

Nr. şi data notificare Obiect notificare 

Nr. 1 din 21.06.2019 

Înlocuirea unui membru din echipa de 
implementare. 

Modificarea graficului de activități și a 
graficului de prefinanțare/rambursare/plată 
a cheltuielilor eligibile, pentru a fi în 
concordanță cu data semnării contractului de 
finanțare. 

https://ziarulunirea.ro/comunicat-de-presa-demararea-proiectului-extindere-reabilitare-si-dotare-cresa-la-nivelul-municipiului-blaj-584391/
https://ziarulunirea.ro/comunicat-de-presa-demararea-proiectului-extindere-reabilitare-si-dotare-cresa-la-nivelul-municipiului-blaj-584391/
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Cumulare: Achiziția studiului geotehnic  cu 
achiziția de expertiză tehnică și achiziția 
serviciilor de elaborare audit energetic. Ca 
urmare a solicitării de clarificări venită din 
partea ADR Centru, s-a revenit la varianta 
inițială. 

Cumulare: achiziția serviciilor de proiectare 
pentru întocmire PT + DE, AT din partea 
proiectantului cu achiziția de lucrări de 
construcții, inclusiv echipamente cu montaj 
și montaj aferent 

Diminuarea valorii aferente ”Avize, acorduri 
și autorizații – depunere proiect” cu 5950 lei, 
valoare aferentă documentațiilor tehnice 
necesare în vederea obținerii avizelor/ 
acordurilor/ autorizațiilor. 

A fost modificat tipul de procedură aplicat 
achiziției de dotări și echipamente fără 
montaj, din achiziție directă în cerere de 
ofertă/ procedură simplificată. 

Nr. 2 din 04.11.2019 

Separarea ”Achiziție servicii de proiectare 
pentru întocmire PT + DE, AT din partea 
proiectantului și execuție lucrări de 
construcție, inclusiv echipamente cu montaj 
si montaj aferent” în 2 achiziții distincte, 
astfel: ”Achiziție servicii de proiectare 
pentru întocmire PT+DE, AT din partea 
proiectantului” și ”Achiziție lucrări de 
construcții, inclusiv echipamente cu montaj 
si montaj aferent”. 

Înlocuirea unor membrii din echipa de 
implementare a Proiectului. 

Modificarea graficului de activități. 

Nr. 3 din 25.03.2020 Actualizare secțiune graficul de rambursare 
inclusiv Anexa 4 – Graficul cererilor de 
prefinanțare/ rambursare/ plată. 

Nr. 4 din 24.09.2020 Actualizare secțiune graficul de rambursare 
inclusiv Anexa 4 – Graficul cererilor de 
prefinanțare/ rambursare/ plată. 

Nr. 5 din 15.10.2020 Transmiterea Proiectului Tehnic și a avizului 
conform. 

 
IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de șanse 

Egalitate de gen 
În ceea ce privește respectarea principiului egalității de gen, în cadrul 
Regulamentului Intern-anexa la dispoziția 234 din 30.06.2011, Art. 53 precizează că, 
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instituția (UAT Municipiul Blaj) asigura întreg cadrul organizatoric pentru evitarea 
tuturor formelor de discriminare directa sau indirecta fața de orice salariat pe motiv 
ca acesta aparține unei rase, naționalități, etinii, religii, categorie sociala sau 
defavorizata, ori datorita convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a 
acestuia. Totodată în cadrul acestuia este menționat faptul ca în cadrul relațiilor de 
munca funcționează principiul egalității de tratament fața de toți angajații. Principiul 
egalității de gen este respectat la momentul elaborării cererii de finanțare prin 
prezența în cadrul echipei de proiect atât a femeilor cât si a bărbaților iar în 
perioada de implementare prin asigurarea participării tuturor membrilor echipei de 
proiect la realizarea activităților si ducerea la îndeplinire a indicatorilor stabiliți. 
Totodată atât în prezent cât si după finalizarea implementării proiectului, creșa va fi 
pusa la dispoziția beneficiarilor în mod echitabil. Mai mult decât atât, în cadrul 
Regulamentului Intern ce va fi elaborat la nivelul Creșei va exista un articol în care se 
specifica faptul ca, se va respecta principiul egalității de gen atât în rândul 
personalului cât si a beneficiarilor. 
 
Nediscriminare 
 
În ceea ce privește respectarea principiului nediscriminării, în cadrul Regulamentului 
de Ordine Interioara se regăsește un capitol destinat exclusiv regulilor privind 
respectarea principiului nediscriminării si al înlăturării oricărei forme de încălcare a 
demnității. Astfel ca, 
potrivit art. 51 se menționează faptul ca activitatea în cadrul aparatului de 
specialitate în cadrul UAT Municipiul Blaj se desfășoară cu respectarea principiului 
egalității de tratament fața de toți salariații si se bazează pe principiul 
consensualității si al bunei credințe. Totodată art. 2 menționează faptul ca orice 
salariat care prestează o munca în cadrul aparatului de specialitate al UAT Municipiul 
Blaj beneficiază de respectarea demnității si a conștiinței sale, fără nici o 
discriminare. Articolul 51 aliniatul 2 susține faptul ca orice discriminare directa sau 
indirecta fața de un salariat bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, 
caracteristici genetice, vârsta, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religiile, 
opțiune politica, origine sociala, handicap etc. strict interzisa. În cadrul creșei, 
principiul nediscriminării va fi respectat prin abordarea nediscriminatorie a tuturor 
copiilor si a părinților acestora indiferent de sex, naționalitate, religie, dizabilitate 
etc, astfel încât accesul la educația antepreșcolară sa fie neîngrădit. Acest aspect va 
fi tratat în cadrul Regulamentului Intern al creșei. Totodată acest principiu este 
susținut prin intermediul intenției unei persoane vârstnice de a lucra în calitate de 
voluntar în cadrul creșei conform documentelor atașat. 
 
Accesibilitate persoane cu dizabilități 
În ceea ce privește accesibilizarea persoanelor cu dizabilități, menționam faptul ca 
proiectul prevede masuri suplimentare pentru integrarea persoanelor cu dizabilități, 
în acest sens, pentru accesul în cadrul creșei va fi realizata o rampa de acces pentru 
persoanele cu dizabilități, instalate uși speciale, pavaj antiderapant. Proiectul 
prevede unele masuri de accesibilizare a mijloacelor de informare si comunicare prin 
achiziționarea de dotări ce facilitează accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, 
precum plăcuțe de informare în limbaj Braille. Aceste dotări sunt necesare având în 
vedere faptul ca, în cazul persoanelor cu deficiențe de vedere exista mari probleme 
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privind posibilitățile de instruire, orientare si adaptare în spații străine, dotarea cu 
plăcuțe Braille va ajuta părinții, bunicii sau alte persoane cu astfel de dizabilități 
care ajung în cadrul creșei sa aibă acces la informații vizuale si sa se descurce mult 
mai bine. Totodată panourile de afișaj vor fi poziționate si adaptate (mărite) pentru a 
fi vizibile inclusiv de persoanele cu deficiente de vedere. 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabila 

Poluatorul plătește 
În ceea ce privește respectarea principiului ”poluatorul plătește”, respectarea 
acestuia se va face de către solicitant, UAT Municipiul Blaj în conformitate cu 
prevederile legislative de la nivel național, reprezentată de O.U. nr.195/2005 privind 
protecția mediului precum și a 
celei de la nivel comunitar, potrivit Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European 
și a Consiliului din 21 aprilie 2004, privind răspunderea pentru mediul înconjurător în 
legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului. Astfel că, în 
eventualitatea apariției în cadrul proiectului a unor costuri legate de anumite surse 
de poluare, acestea vor fi suportate de către UAT Municipiul Blaj. Totodată în cadrul 
proiectului, toate activitățile întreprinse se vor realiza cu respectarea principiului 
poluatorul plătește și dezvoltării durabile. În vederea susținerii acestui punct, UAT 
Municipiul Blaj deține un contract valabil ( nr.5998 din dată de 22.04.2014) încheiat 
cu o firma prestatoare în acest domeniu și care cuprinde printre activități, 
precolectarea, colectarea selectivă, transportul și depozitarea deșeurilor municipale, 
inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere la o groapă de gunoi 
autorizată conform reglementărilor în vigoare. Totodată potrivit adresei 
nr.294/16.02.2018, deșeurile de ambalaj colectate de la instituțiile de învățământ 
din cadrul UAT Blaj vor fi colectate selectiv, pe fracții, iar aceste deșeuri vor fi 
transportate către un reciclator final autorizat. 
 
Protecția biodiversității 
Atât la nivel european cât și la nivel național, protecția biodiversității reprezintă un 
obiectiv important. La nivelul Uniunii Europene, pentru anul 2020 s-a stabilit că și 
obiectiv prioritar stoparea pierderii biodiversității precum și degradării serviciilor 
ecosistemice și refacerea acestora în măsură posibilului. La nivel național, Constituția 
prevede obligația statului de a asigura exploatarea resurselor naturale în concordanța 
cu interesul național, refacerea și conservarea mediului înconjurător și menținerea 
echilibrului ecologic. În cadrul proiectului 
s-a depus o solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Albă. În urmă analizării 
documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în 
raport cu poziția față de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau 
arheologice, zone cu restricții de construit și având în vedere faptul că, proiectul nu 
intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului 
anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a art.28 din OUG nr.57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, florei și 
faunei s-a obținut Clasarea notificării nr.3844/18.04.2018. Prin proiect s-au propus 
măsuri de conservare și creștere a biodiversității, prin crearea de spații arbori, 
arbuști, gazon și flori ornamentale care duc și la 
îmbunătățirea calității aerului. Totodată proiectul prevede măsuri de colectare 
selectivă a deșeurilor în vederea reciclării componentelor pe categorii prin 
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achiziționarea de coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă. 
 
Utilizarea eficienta a resurselor 
În ceea ce privește utilizarea eficientă a resurselor, în cadrul proiectului sunt 
prevăzute măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a 
eficienței energetice prin amplasarea unor panourilor fotovoltaice, care ajută la 
protejarea ecosistemului, păstrând mai curată lumea în care trăim. În același timp se 
va face o reducere din punct de vedere energetic de la rețeaua publică de alimentare 
cu energie electrică, exploatând instalația solară gratuit (chiar și toamna și iarnă). 
Utilizarea panourilor fotovoltaice se face pentru asigurarea încălzirii și pentru 
prepararea individuală/colectivă a a.c.c;o. Creșă va fi reabilitată energetic integral 
prin: termoizolație exterioară, înlocuirea integrală a șarpantei și a învelitorii, 
termoizolarea planșeurilor. Totodată în cadrul proiectului sunt prevăzute măsuri 
pentru conservarea mediului înconjurător și îmbunătățirea calității aerului prin spații 
verzi create: arbori și arbuști, gazon și flori ornamentale. 
 
Atenuarea si adaptarea la schimbările climatice 
Prin realizarea investiției propuse se va realiza încadrarea în mod corespunzător în 
cerințele privind protecția mediului conform reglementărilor în vigoare. Impactul 
negative va fi minim nefiind afectată sănătatea și siguranță populației. Astfel, la 
executarea lucrărilor de construcții se vor lua toate măsurile privind protecția 
mediului înconjurător prin întreținerea curentă a utilajelor, depozitarea materialelor 
de construcții în locuri special amenajate. Lucrările de realizare a proiectului nu vor 
afecta regimul apelor subterane sau de suprafață. În cadrul activității de constructive 
a investiției vor rezultă emisii minore în atmosfera de la utilajele de construcții în 
profilul de activitate desfășurat emisiile din această faza sunt nesemnificative. Toate 
echipamentele mecanice vor respectă standardele în vigoare referitoare la emisiile 
de zgomot în natură. 
Nu este cazul protecției împotriva radiaților. 
Nu există poluanți și activități care să afecteze negative ecosistemele terestre și 
acvatice. 
Nu se vor utiliza substanțe toxice și periculoase. 
Se va amplasa un paratrăsnet pentru că amplasamentul să fie aparat de foc, 
evitându-se producerea incendiilor, iar sistemul electric și aparatură din imobil vor fi 
protejate de supratensiunile care apar în timpul furtunilor cu tunete și fulgere. 
 
Reziliența la dezastre 
Referitor la factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce 
pot afecta investiția, menționam faptul că investiția este amplasată în zona de deal-
podiș, unde nu s-au înregistrat factori de risc, antropici și naturali, sau de schimbări 
climatice, care ar putea 
afecta investiția. În ceea ce privește schimbările climatice ce includ modificări ale 
diverselor aspecte ale vremii precum vântul, cantitatea și tipul de precipitații cât și 
tipul și frecvența evenimentelor meteorologice extreme, acestea pot avea un impact 
negativ asupra obiectivului propus spre finanțare. În acest sens, proiectul aplică 
norme tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale prin dispunerea 
unei instalații paratrăsnet pe acoperișul clădirii pentru că amplasamentul să fie 
aparat de foc, evitându-se producerea incendiilor, iar sistemul electric și aparatură 
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din imobil vor fi protejate de supratensiunile care apar în timpul furtunilor cu tunete 
și fulgere. 
 

 
IX.3 – Schimbări demografice 
 

Schimbări demografice 
Referitor la schimbările demografice, la nivelul Uniunii Europene au fost identificate 
patru probleme majore si anume: îmbătrânirea populației, scăderea natalității, 
modificări ale structurilor familiale și migrația. Conceptul de ”schimbări demografice 
”descrie structura de 
vârsta a unei populații care se adaptează permanent la schimbări în condițiile sau 
mediul de viață. În acest sens, având în vedere provocările identificate, proiectul 
prevede implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar, care va oferi 
sprijin ( responsabilități în îngrijirea copiilor si asigurarea securității acestora, 
păstrarea si întreținerea curățeniei, a materialelor si a mijloacelor din dotare ) în 
cadrul procesului de îngrijire si educare a copiilor cu vârsta cuprinsa între 0 si 3 ani 
din cadrul Creșei. Documentele doveditoare (declarație de disponibilitate, fisa 
postului ) sunt atașate prezentului proiect. 
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