
MLPDA 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 2 
Data  2017 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului  1 din 16 

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

Raport progres nr.3 
 
 
 
 
 
 
  
I. Prezentare generală   
 
Axa prioritară 
Prioritate de investiţie 

13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 
9B – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 
oricărei forme de discriminare 

Titlu proiect  Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Blaj 

Beneficiar  UAT Municipiul Blaj 

Cod SMIS  123156 

Perioada de raportare 05.11.2020 – 04.02.2021 

Regiunea de Dezvoltare/ Locatia 
proiectului 

Regiunea Centru, județul Alba, municipiul Blaj 
Locația de implementare:  
Corp Bibliotecă – Piața 1848 FN, nr. cad 77360, jud. Alba 
Străzi Et. IV – strada Gării, strada Eroilor, strada A. Mureșanu 
Chereteu – zona Lacului Chereteu 

Data de începere a perioadei de 
implementare  

01.10.2017 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

30.04.2023 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar: UAT Municipiul Blaj  
Adresa/sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ): strada Piața 1848 nr. 
16, 515400, Municipiul Blaj, Alba 
Tel. Fax. E-mail: 0258.710.110, 0258.710.014, sergiustefanescu@yahoo.com  
Manager Proiect (nume): Sergiu Ștefănescu 
Reprezentant legal (nume) (altul decât Managerul Proiectului, daca este cazul): Rotar 
Gheorghe-Valentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☒  Raport Trimestrial  

   Raport Final  

mailto:sergiustefanescu@yahoo.com
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III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 1 
 

Obiectiv general 
Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea calitații vieții populației Municipiului Blaj si asigurarea accesului la 
servicii de calitate, prin construirea unei biblioteci, cât si prin îmbunatațirea infrastructurii urbane locale. 
 

Obiectivele specifice 

1. Îmbunatațirea accesului la servicii culturale, prin construirea unei Biblioteci în 36 luni de la semnarea Contractului de 

finanțare. 

2. Îmbunatațirea infrastructurii fizice de baza, prin reabilitarea si modernizarea strazilor Andrei Muresanu, Garii, Eroilor, 

în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

3. Realizarea lucrarilor tehnico-edilitare, prin crearea strazilor de acces si a rețelei de canalizare, în zona Chereteu, în 

36 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

4. Realizarea de trasee pietonale, în suprafața de 4.472,99 mp, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de 

finanțare. 

5. Crearea de spații verzi, în suprafața de 4.524,69 mp, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanțare. 

 (Componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp, 

 Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp 

 Componenta A=420 mp) 

 

 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 % 

Activitate: Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție   

Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de realizare 
a documentației tehnice faza DTAC+PT+AT din partea proiectantului 

100%  

Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciului de verificare 
tehnică a proiectării 

100%  

Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de 
consultanță în managementul proiectului 

100% 

 

 

                                                 
1Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de 
finanţare,  
2activităţile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanţare  
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Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de asistență 
juridică în desfășurarea procedurilor de achiziție 

100%  

Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru desfășurarea procedurilor pentru 
achiziția lucrărilor 

 50% 

Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de dirigenție 
de șantier 

 50% 

Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciului de întocmire 
a certificatului de performanță energetică 

 0% 

Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de informare 
și publicitate 

100%  

Subactiv. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru achiziția serviciilor de auditare a 
proiectului 

100%  

Activitate: Realizarea documentației tehnice   

Subactiv. Realizarea documentației tehnice faza DTAC+PT+verificare tehnică a proiectării, 
obținere autorizație de construire și avize specifice 

100%  

Activitate: Realizarea lucrărilor de construcții și instalații   

Subactiv. Organizare de șantier  0% 

Subactiv. Execuția lucrărilor, echipamentelor  0% 

Subactiv. Achiziția activelor, dotărilor specifice  0% 

Subactiv. Plata comisioanelor, cotelor și taxelor legale  0% 

Activitate: Monitorizarea lucrărilor de construcții   

Subactiv. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier  0% 

Activitate: Elaborarea certificatelor de performanță energetică   

Subactiv. Elaborarea certificatului de performanță energetică a clădirii construite  0% 

Activitate: Monitorizarea proiectului   

Subactiv. Managementul proiectului  30% 

Subactiv. Întocmirea raportărilor tehnice și financiare  30% 

Subactiv. Întocmirea și depunerea cererii de rambursare finale  0% 

Activitate: Informare și publicitate   

Subactiv. Publicarea unui anunț de presă într-un ziar local sau regional privind demararea 
proiectului 

100%  

Subactiv. Realizarea panourilor temporare și amplasarea lor la locul de realizare a 
investițiilor 

 0% 

Subactiv. Realizarea plăcilor permanente, autocolantelor și amplasarea lor la locul de 
realizare a investițiilor 

 0% 

Subactiv. Publicarea unui anunț de presă într-un ziar local sau regional privind finalizarea 
proiectului 

 0% 

Activitate: Auditul proiectului   
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Subactiv. Realizarea rapoartelor de audit  10% 

Activitate: Darea în exploatare a obiectivelor de investiție   

Subactiv. Pregătirea și arhivarea documentelor, finalizarea formalităților privind încheierea 
proiectului și darea în exploatare 

 0% 

Comentarii: 



MLPDA 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 2 
Data  2017 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului  5 din 16 

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziţii3 
 

Tipul achiziţiei Procedura 
aplicata 

Valoarea 
estimată 

CF 

Valoarea 
contractată 

Data publicării 
in 

SEAP(inclusiv 
nr. 

SEAP)/Data 
publicării 
anunţ în 
ziar/Data 

transmiterii 
cererii de 

oferta 

Data 
estimată de 
finalizare a 
procedurii 

Data 
semnării 

contractului 
(Inclusiv 
nr.SEAP 

atribuire) 

Durata 
contractului 

Stadiul aplicării 
procedurii 

1.Finalizata 
(Nr. contract+ Sc 

câştigătoare) 
2. În grafic 

3.Intarziata(bifează  
motive din tabel) 

4. Anulată* 

Achiziția serviciilor de 
consultanță  

Achiziție 
directă 

52.360,00 52.360,00 16.10.2017 
DA14931901 

Decembrie 
2017 

19 
decembrie 

2017 

19.12.2017 – 
05.05.2020 

Finalizată, contract 
de servicii nr. 

30.082/19.12.2017, 
Încheiat cu S.C. 

PROGRESS ADVISORY 
ROMÂNIA S.R.L. 

Achiziția serviciilor 
de proiectare – faza 
SF, corp Bibliotecă 

Achiziție 
directă 

113.050,00 113.050,00 27.11.2017 
DA15210520 

Ianuarie 
2018 

5 ianuarie 
2018 

90 de zile 
calendaristice de 

la semnarea 
contractului 

Finalizată, contract 
de servicii Nr. 164 
din 05.01.2018, 
încheiat cu S.C 

TEGRA PLUS S.R.L. 

Achiziția serviciilor 
de proiectare-faza 
DALI, străzi Et. IV 

Achiziție 
directă 

32.100,00 32.100,00 10.10.2017 
DA14059578 

Octombrie 
2017 

26 octombrie 
2017 

60 de zile de la 
semnarea 

contractului 

Finalizată, contract 
de servicii Nr. 25.726 

din 26.10.2017, 
încheiat cu P.F.A. 
LUPEA G. CORNEL 

Achiziția serviciilor 
de proiectare – faza 

PT, străzi Et. IV 

Procedură 
simplificată 

32.763,27 31.951,50 21.05.2020 
SCN 1068552 

Iulie 2020 03 iulie 2020 33 luni de la 
semnarea 

contractului 

Finalizată, contract 
de servicii Nr. 28001 

din 03.07.2020, 
încheiat cu S.C. 
GENERAL PROEX 

S.R.L. 

                                                 
3Conform Anexei ……..:Cererea de finanţare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în cadrul proiectului 
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Achiziția serviciilor 
de asistență juridică 

în desfășurarea 
procedurilor de 

achiziție 

Achiziție 
directă 

11.900,00 9.900,00 14.05.2020 
DA25621130 

Iunie 2020 15 mai 2020 Până la stingerea 
obligațiilor 

contractuale 

Finalizată, contract 
de servicii Nr. 24336 

din 15.05.2020, 
încheiat cu C.I. 
Cabinet Avocat 

Canciu Alexandru 
S.C.A. 

Achiziția serviciilor 
de proiectare-faza 
PT, corp Bibliotecă 

Procedură 
simplificată 

151.011,00 126.378,00 21.05.2020 
SCN1068554 

 

Iulie 2020 06 octombrie 
2020 

Până la stingerea 
obligațiilor 

contractuale 

Finalizată, contract 
de servicii Nr.34968 

din 06.10.2020, 
încheiat cu S.C. 

SECRET ART S.R.L. 

Achiziția serviciilor 
de proiectare-faza PT 

Chereteu 

Procedură 
simplificată 

173.788,71 151.082,40 21.05.2020 
SCN1068553 

Iulie 2020 13 iulie 2020 33 luni Finalizată, contract 
de servicii Nr. 28645 

din 13.07.2020, 
încheiat cu S.C. 

PHOENIX COM S.R.L. 

Achiziția serviciilor de 
verificare tehnică a 
proiectării, proiect 

corp Bibliotecă 

Achiziție 
directă 

25.466,00 25.466,00 24.11.2020 
DA26893716 

Iulie 2020 Iulie 2020 12.02.2021 Finalizată, contract 
de servicii Nr. 3841 

din 24.11.2020, 
încheiat cu S.C. 

MEGAVOX CONFORT 
S.R.L 

Achiziția serviciilor de 
verificare tehnică a 

proiectării, proiect Et. 
IV 

Achiziție 
directă 

3.570,00 2.800,00 01.10.2020 
DA26483143 

Iulie 2020 Octombrie 
2020 

27.10.2020 Finalizată, contract 
de servicii Nr. 35008 

din 06.10.2020, 
încheiat cu PFA 
TODORAN PAUL 

SILVIU 

Achiziția serviciilor de 
verificare tehnică a 
proiectării, proiect 

Chereteu 

Achiziție 
directă 

6.902,00 6.545,00 13.08.2020 
DA26136222 

Iulie 2020 August 2020 Până la stingerea 
obligațiilor 

contractuale 

Finalizată, contract 
de servicii Nr. 31344 

din 13.08.2020, 
încheiat cu  S.C. LUC 
INSTAL 2000 S.R.L. 

Achiziția serviciilor 
de audit financiar 

Achiziție 
directă 

49.980,00 40.800,00 15.05.2020 
DA25628332 

 

Iulie 2020 18 mai 2020 18.05.2020 – 
30.04.2023 

Finalizată, contract 
de servicii Nr. 24418 

din 18.05.2020, 
încheiat cu P.F. STEF 
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N. GHEORGHE 
EXPERT CONTABIL 

Achiziția lucrărilor de 
construcții, proiect 

Corp Bibliotecă 

Procedură 
simplificată 

12,668,678.29 12,668,678.29 - Martie 2021 Martie 2021 - În grafic 

Achiziția dotarilor - 
corp Biblioteca 

Licitație 
deschisă 

835,877.42 835,877.42 -  Septembrie 
2022 

Noiembrie 
2022 

 În grafic 

Achiziția lucrărilor de 
construcții, proiect 

Străzi Et. IV 

Procedură 
simplificată 

6.396.611,09 6.396.611,09 - Martie 2021 Martie 2021 - În grafic 

Achiziția lucrărilor de 
construcții, proiect 

Chereteu 

Procedură 
simplificată 

6.219.810,59 5.898.345,90 - Martie 2021 03.02.2021 24 luni de la 
emiterea 

ordinului de 
începere a 
lucrărilor 

Finalizată, contract 
de execuție lucrări 

Nr. 2991 
din03.02.2021, 

încheiat cu 
ASOCIEREA PRENIS 

S.R.L-INSTALATORUL 
S.A. 

Achiziția serviciilor 
de dirigenție de 

șantier, proiect corp 
Bibliotecă 

Procedură 
simplificată 

132.804,00 132.804,00 - Martie 2021 Martie 2021 - În grafic 

Achiziția serviciilor 
de dirigenție de 
șantier, proiect 

Străzi Et. IV 

Procedură 
simplificată 

66.769,78 66.769,78 - Martie 2021 Martie 2021 - În grafic 

Achiziția serviciilor 
de dirigenție de 
șantier, proiect 

Chereteu 

Procedură 
simplificată 

47.545,20 47.545,20 - Martie 2021 Martie 2021 - În grafic 

Achiziție servicii 
elaborare certificat 

performanța 
energetică 

Achiziție 
directă 

15.470,00 15.470,00 - Martie 2021 Martie 2021 - În grafic 

Achiziția serviciilor 
de informare și 

publicitate 

Achiziție 
directă 

9.996,00 9.972,20 12.05.2020 
DA25603110 

Iunie 2020 15 mai 2020 24 de luni de la 
semnarea 

contractului 

Finalizată, contract 
de servicii Nr. 24371 

din 15.05.2020, 
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încheiat cu S.C. 
CREATIVE DIGITAL 

DESIGN S.R.L. 

Achiziția serviciilor 
de consultanță-
implementare 

Achiziție 
directă 

104.244,00 104.244,00 08.05.2020 
DA25583190 

Iunie 2020 11 mai 2020 11.05.2020 - 
30.04.2023 

Finalizată, contract 
de servicii Nr. 23669 

din 11.05.2020, 
încheiat cu S.C. 

PROGRESS ADVISORY 
ROMÂNIA S.R.L. 

Achiziția serviciilor 
de proiectare-faza 

SF, proiect Chereteu 

Achiziție 
directă 

79.400,00 79.400,00 04.01.2018 
DA15212093 

Ianuarie 
2018 

05 ianuarie 
2020 

05.01.2018 – 
30.04.2018 

Finalizată, contract 
de servicii Nr. 102 
din 05.01.2018, 
încheiat cu S.C. 
REMOSS S.R.L. 

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor
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Motive care au determinat întârzieri în realizarea achiziţiei sau anularea acesteia 
- 

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

1 Lucrări 97,06% 0,00% 0,00% 

2 Dirigenţie de 
şantier 

0,87% 0,00% 0,00% 

3 Consultanţă 0,37% 17,00% 0,06% 

4 Promovare 0,04% 0,00% 0,00% 

5 Audit financiar 0,18% 0,00% 0,00% 

6 Proiectare/ 
Asistenţă 
tehnică 
/verificare 
tehnică 

1,39% 44% 0,61% 

7 Certificare 
energetică 

0,05% 0,00% 0,00% 

8 Asistență 
juridică 

0,04% 28,00% 0,01% 

 0,686% 

*- 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 
** - 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% 
 
 
IV.4 Evidenta echipamentelor achizitionate 
 
Echipamente/Mijloace de transport 
achiziţionate până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. 
Bucăţi 

Serie / Nr. inventar 

Nu este cazul    
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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. 28645/13.07.2020 964000798/ 
16.07.2020 

S.C. 
GROUPAMA 
ASIGURĂRI 

S.A. 

12.696,00 16.04.2023 - 

2.  28001/03.07.2020 GBE 0026174/ 
09.07.2020 

Compania de 
Asigurări-

Reasigurări 
Exim 

Romania S.A. 

26.850,00 23.04.2023 - 

3.  34968/06.10.2020 
Rețineri 

succesive 

OP 
53/07.10.2020 

NA 531,00 23.04.2023  -  

 
IV.6Stadiul 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 

Nu este 
cazul 

   

 
IV.6.2 Situaţie Cereri de rambursare4 
 

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 

CR 1 285.597,00 29.09.2020 93.147,00/27.01.2021 

 
 
 
 
 
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. 
 
Pe perioada de raportare s-au realizat următoarele: 

                                                 
4Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 



MLPDA 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 2 
Data  2017 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului  11 din 16 

- S-a publicat comunicatul de presă privind lansarea proiectului pe platforma www.ab.ro, 
urmare a avizării conform Aviz nr. 1288/21.05.2020, 

- S-a încheiat contract de prestări servicii de consultanță în implementarea proiectului, contract 
încheiat cu S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L., Nr. 23669 din 11.05.2020,  

- S-a încheiat contract de prestări servicii audit financiar, contract încheiat cu P.F. STEF N. 
GHEORGHE EXPERT CONTABIL, Nr. 24418 din 18.05.2020,  

- S-a încheiat contract de prestări servicii de asistență juridică, contract încheiat cu C.I. 
Cabinet Avocat Canciu Alexandru S.C.A., Nr. 24336 din 15.05.2020,  

- S-a încheiat contract de prestări servicii de informare și publicitate, contract încheiat cu S.C. 
CREATIVE DIGITAL DESIGN S.R.L., Nr. 24371 din 15.05.2020,  

- S-a încheiat contract de prestări servicii: servicii de proiectare faza PT+DE, AT – obiectiv Străzi 
Et. IV, contract încheiat cu S.C. GENERAL PROEX S.R.L., Nr. 28001 din 03.07.2020, servicii de 
proiectare faza PT+DE, AT – obiectiv Chereteu, contract încheiat cu S.C. PHOENIX COM S.R.L., 
Nr. 28645 din 13.07.2020, servicii de proiectare faza PT+DE, AT – obiectiv Bibliotecă, contract 
încheiat cu S.C. SECRET ART S.R.L., Nr.34968 din 06.10.2020, servicii de verificare tehnică – 
obiectiv Străzi Et. IV, contract Nr. 35008 din 06.10.2020, încheiat cu PFA TODORAN PAUL 
SILVIU, servicii verificare tehnică – obiectiv Chereteu, contract Nr. 31344 din 13.08.2020, 
încheiat cu  S.C. LUC INSTAL 2000 S.R.L., 

- S-a întocmit documentația tehnică etapa PT – obiectiv: Chereteu, și s-a transmis spre avizare, 
- S-a transmis spre avizare dosarul achiziției servicii de proiectare faza PT– obiectiv Chereteu, 
- S-a transmis spre avizare dosarul achiziției servicii de proiectare faza PT – obiectiv Străzi Etapa 

IV, 
- S a transmis spre avizare dosarul achiziției servicii de proiectare faza PT – obiectiv Bibliotecă 
- S-a transmis răspuns la solicitarea de informații suplimentare urmare a verificării dosarului 

achiziție servicii de proiectare obiectiv Chereteu, Străzi Et. IV, Bibliotecă, 
- S-a înaintat Notificarea 1 în vederea actualizării Anexei 2 – Cererea de finanțare, 
- S-a pregătit și transmis Raport de progres trimestrial, 
- S-a pregătit și transmis Cererea de rambursare 1 la 29.09.2020, 
- S-a pregătit și transmis Răspuns la solicitarea de clarificări urmare a verificării Cererii de 

rambursare 1, 
- S-a încheiat contractul de execuție lucrări obiectiv Chereteu: contract nr. 2991/03.02.2021 

încheiat cu S.C.ASOCIEREA PRENIS S.R.L. – INSTALATORUL S.A., 
- S-a încheiat contractul de verificare tehnică a proiectării – obiectiv Bibliotecă: contract nr. 

38414/24.11.2020, încheiat cu S.C. MEGAVOX CONFORT S.R.L. 

 
Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 

☒ DA         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 Nu este cazul 
 

Au existat riscuri, probleme în 
implementarea proiectului? 

  X Nu este cazul 

 
Proiectul Tehnic a suferit modificări? 

 DA       ☒  NU 

 
Dacă DA, vă rugăm prezentaţi modificarile intervente pe parcursul derularii investitiei 

http://www.ab.ro/
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Modificări 
soluţie 

tehnica/ordine 
de variaţie 

Dispozitia de 
santier nr/data 

Cauza care a 
determinat 
schimbarea 

solutiei tehnice 
initiale 

Aprobata de 
beneficiar 

DA/NU 

Descriere succinta a celor prevazute de dispozitia 
de santier(daca este cazul se va mentiona valoare 

NR si valoare NCS) 

Nu este cazul    

    

    

 
 
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    

Dezvoltare urbana: Spaþiu 
deschis creat sau reabilitat în 
zonele urbane 

CO38 mp 41,111.48 0 0 

Dezvoltare urbana: Cladiri 
publice sau comerciale  

CO 
39 

mp 853.00 0 0 

Cladiri publice contruite/ 
modernizate/ extinse 

1S68 Nr. 1 0 0 

Persoane care traiesc în orase 
mici si mijlocii unde s-au 
implementat strategii de 
dezvoltare locala 

1S67 persoane 20,936.00 0 0 

 

 
VI.2 Indicatori de proiect 
Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 

(agregată) 

Denumire UM    

Indicele dezvoltarii umane locale %    
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VII. Cerinţe cu privire la publicitatea proiectului 
 
a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 
(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de 
finanţare) 

 Indicatoare vizibile 

 Plăci permanente pe clădiri 

☒ Difuzări media şi în presă 

 Confirmări în toate difuzările media 

 Prezentări în toată documentaţia proiectului 

 Altele (vă rugăm specificaţi) 

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

☒ Da      Nu 
Macheta comunicatului de presă privind lansarea proiectului a fost avizată prin Avizul favorabil nr. 
1288/21.05.2020. 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acţiunile de informare şi 
publicitate? Detaliaţi 
Persoana responsabilă cu activitățile de informare și publicitate este managerul de proiect, Sergiu 
Ștefănescu. 

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

Act adiţional Nr. şi data ADD Obiect act adiţional 

Nu este cazul  

  

Notificare Nr. şi data notificare Obiect notificare 

Notificare 1/14.08.2020 S-a transmis o solicitare de aprobare Notificare 1 în 
vederea actualizării Anexei 2 (activități 
previzionate, plan de achiziții, grafic de 
rambursare, echipă de implementare), Anexa 4 

Notificare 2/12.01.2021 S-au transmis PTurile avizate aferente componentei 
B-străzi et. IV, Chereteu. 

 
IX Principii orizontale(conform informaţiilor din Cererea de finanţare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de sanse 
Egalitatea de gen 
Principiile specifice egalitații de gen au fost integrate în gestionarea proiectului, inca din etapa de 
elaborare. Respectand legislatia in vigoare referitoare la egalitatea de sanse se cea de gen, proiectul 
va asigura accesul egal la obiectivele, serviciile si activitatile prevazute, 
adresate grupului tinta. De asemenea, metodologia de selectie a personalului angajat, precum si in 
arhitectura relatiilor de munca se va urmari asigurarea unui grad maxim de transparenta, 
impartialitate si obiectivitate. 
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La alcatuirea echipei de implementare a proiectului s-a asigurat participarea egala pentru ambele 
sexe, echipa fiind formata atat din barbati, cat si din femei. De asemenea, proiectul asigura 
participare echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de implementare. 
Totodata, in alegerea firmelor prestatoare de servicii s-a tinut cont de criterii ce nu impun restrictii 
de ordin rasial, sexual sau de alta natura a periclita participarea celor interesati. Accesul la obiectivele 
investitiei se asigura egal pentru toti locuitorii. Se propun masuri specifice, ce promoveaza egalitatea 
de gen si duc la prevenirea discriminarilor. 
Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin cresterea calitatii 
vietii locuitorilor, ca urmare a crearii unei biblioteci moderne, accesibile, punand astfel la dispozitia 
locuitorilor a unor alternative de petrecere a timpului liber, cu un nivel ridicat de comfort. Totodata, 
prin derularea investitiei, locuitorii vor beneficia de cai de acces si retea de canalizare, indiferent de 
nationalitate, limba, categorie sociala. 
 
Nediscriminare  
Pornind de la etapa elaborarii proiectului, se pune pret pe respectarea principiilor privind 
nediscriminarea, implementate astfel: 
-modul in care au fost selectati prestatorii de servicii s-a realizat cu respectarea principiului egalitatii 
in activitatea economica, prin atribuire in conformitate cu legislatia in vigoare, 
-se promoveaza constant principii nediscriminatorii la nivelul interactiunii cu cetateanul, principii ce 
reglementeaza actul adminstrativ, in scopul oferirii de tratament egal tuturor cetatenilor, 
In etapa de implementare a proiectului vor fi respectate si promovate principii privind 
nediscriminarea, precum: 
-activitatea de achizitii se va realiza respectand principiul egalitatii de sanse la contractare, criteriile 
de selectie fiind clare si obiective, doua dintre principiile de respectat pe parcursul etapelor de 
achizitie fiind nediscriminarea si tratamentul egal al ofertantilor, 
-in prima luna de implementare, se va publica un comunicat de presa, spre informare asupra derularii 
proiectului, asigurand astfel accesul egal la informatie, tuturor celor interesati. Tot in scopul asigurarii 
accesului la informare, fara discriminari, se va amplasa la demararea proiectului, la locația 
implementarii, un panou informativ. 
Activitatile si serviciile vor fi efectuate fara a se realiza deosebiri, excluderi, pe baza de rasa, 
nationalitate, etnie, religie sau apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice criteriu ce 
are ca efect restrangerea folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor si libertatilor 
omului. 
De asemenea, grupul ținta al proiectului a fost stabilit fara a se ține cont de sex, rasa, nationalitate 
sau religie. 
 
Accesibilitate persoane cu dizabilități  
Asigurarea participarii persoanelor cu dizabilitati la toate sferele societatii este un indicator relevant 
pentru nivelul de dezvoltare al unei comunitati. Astfel, este important sa se asigure accesibilitatea la 
diversele medii: economic, social, de sanatate, cultural, educațional etc., 
iar prima conditie ce trebuie indeplinita in acest sens este eliminarea barierelor de ordin fizic, la nivel 
de infrastructura, contribuind la reducerea sentimentului de marginalizare in randul celor cu 
dizabilitati. Plecand de la aceste premise, prezentul proiect cauta sa asigure 
accesul la obiectivele de investiție, indeplinind astfel prevederile legale in materie. Masurile luate in 
acest sens vizeaza: 
Componenta A 
-Accesul in cladire se face la nivel cu cota amenajarii exterioare a terenului astfel incat efortul depus 
pentru acces sa fie minim, 
-Deplasarea pe orizontala cu un scaun rulant se poate face in orice directie, cu asigurarea unui spatiu 
de manevra de minim 1.50x1.50m, 
-Amplasarea unui lift dimensionat corespunzator pentru deplasarea pe verticala, 
-La parterul cladirii-grup sanitar special amenajat, echipat cu bare de sustinere, 
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-Montare sistem de alarma auditiv si vizual, montare prize si intrerupatoare la un nivel accesibil, la 
fel si manerele, 
-Scaunele prevazute vor putea fi reglate pe inaltime, 
Componenta B 
-Rampe de acces intre trotuar si carosabil, cu latimea de 1.50 m, panta de 8%, 
-La jonctiunea intre carosabil si rampa de acces pietonala, diferenta de nivel este de 2 cm, realizata 
cu muchie rotunjita, 
-Suprafata rampe, prevazuta cu elemente de avertizare tactilo-vizuala, 
-Nu se vor monta guri de scurgere, capace de vizitare in zonele de traversare. 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabila 
Utilizarea eficientă a resurselor 
Prin lucrarile propuse, solicitantul urmaresste asigurarea unui grad cat mai ridicat al eficientei 
energetice, atat pe perioada de implementare a proiectului, cat si in operarea investiției. La 
realizarea obiectivului de investitii se vor utiliza doar materiale si echipamente cu agrement de mediu 
si consum redus de energie, in sprijinul utilizarii eficiente a resurselor, in acest sens proiectul prevede 
implementarea unor soluții prietenoase cu mediul, in contextul promovarii unei dezvoltari durabile, 
propunandu-se: 
-Montarea corpurilor de iluminat echipate cu lampi LED, cu eficienta marita si consum redus de energie 
electrica 
-Corpurile de iluminat din spațiile de trecere (holuri, acces etc.) vor fi realizate cu senzori de prezența 
pentru asigurarea economiei de energie 
-S-a studiat posibilitatea implementarii unui sistem de management energetic de tip BMS, in vederea 
reducerii consumului de energie, optimizarii functionarii si sporirii gradului de confort si siguranta 
-In vederea producerii de energie din surse regenerabile se propune montarea unui sistem de panouri 
fotovoltaice off-grid cu toate accesoriile necesare pentru producerea si stocarea energiei electrice 
-Obiectele sanitare vor fi echipate cu baterii monobloc de tip monocomanda si se vor racorda la 
conductele de apa rece si calda cu ajutorul racordurilor flexibile. 
-Bateriile lavoarelor montate vor fi prevazute cu fotocelula si perlatoare pentru reducerea 
consumurilor de apa 
-Reabilitarea, modernizarea si amenajarea structurii stradale va conduce la reducerea noxelor si a 
cantitatii de combustibil, datorita reducerii timpului petrecut in trafic. 
 
Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice 
Actiunile fiecaruia contribuie intr-o oarecare masura la atenuarea schimbarilor climatice, dupa cum 
contribuie si prezentul proiect prin construirea unei cladiri moderne, la standarde europene, dotata 
cu sisteme inteligente de reducere a risipei de resurse, prin amenajarea exterioara (inierbare, 
plantare gazon), avand efecte benefice asupra calitatii aerului, prin reducerea gradului de poluare. 
Investitia nu va genera in atmosfera substante daunatoare peste limitele agreate de lege. Reducerea 
emsiilor de CO2 are automat si un impact asupra reducerii fenomenului de încalzire globala, tinând 
cont de faptul ca schimbarile climatice la care asistam in zilele noastre provin in principal din cauza 
emisiilor de gaze cu efect de sera, precum CO2. 
Adoptarea solutiilor propuse contribuie si la costuri reduse cu intretinerea, tinand cont de sistemele 
propuse si tehnicile moderne propuse, cat si la imbunatatirea aspectului urban al orasului, ce va 
beneficia de o cladire noua, moderna, cat si de infrastructura urbana reabilitata si modernizata. De 
aemenea, se acorda o atentie sporita promovarii unei atitudini proactive, de protejare a mediului, 
amenajarea exterioara, a spatiilor verzi atenuand efectele schimbarilor climatice. 
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IX.3 – Schimbări demografice 
 

 
Nu este cazul. 

 

 
Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________ 

Numele in clar: ROTAR GHEORGHE-VALENTIN 

Data: 09.02.2021 
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Anexa 1 a Raportului de progres 

Recomandarile pentru perioada de implementare a proiectului 

(conform Fisei privind conditiile specifice, comunicata) 
Masuri intreprinse de beneficiar 

Stadiul de 
implementare a 
acestor recomandari 

Complet  Partial 

 1. Beneficiarul are obligaţia lansării achiziţiei privind realizarea Proiectului 
tehnic pentru toate obiectivele de investiții din cererea de finanțare şi de 
depunere a acestuia la OI, în termenele stabilite prin contractul de finanţare. 

Beneficiarul a lansat achiziția serviciilor 
de proiectare faza PT pentru toate cele 3 
obiective: corp Bibliotecă, străzi Et. IV, 
Chereteu, semnând 3 contracte de 
proiectare (Străzi Et. IV, Chereteu, 
Bibliotecă). 

100%   

2. Beneficiarul are obligaţia să prezinte extrasul de carte funciară cu 
înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică (inclusiv încheierea) 
sau, în situaţia anumitor bunuri mobile, rețele de utilități publice, Hotărârea 
de Guvern de atestare a domeniului public pentru obiectivele proiectului 
(acolo unde este cazul), pentru următoarele imobile: …., în termenele 
stabilite prin ghidul solicitantului şi contractul de finanțare. 

Nu e cazul,  
NA 

 0% 

3. În perioada de durabilitate a contractului de finanţare, Beneficiarul este 
obligat să obțină licența provizorie sau licența de funționare pentru fiecare 
serviciu social furnizat în cadrul infrastructurii care a făcut obiectul 
proiectului, în termen de maximum 12 luni de la data efectuării plății finale. 
Nu este cazul. 

Nu e cazul,  
NA 

 0% 

4. Alte aspecte şi condiţii relevante  
Recomandare pentru etapa de intocmire a proiectului tehnic:  

➢ Se va avea în vedere Declaratia reprezentantului legal, anexata la 
documentatia de contractare, potrivit careia în etapa de intocmire a 
proiectului tehnic se vor elabora devize - formulare F3 distincte pentru 
parcari, care se vor evidentia in mod clar si piesele desenate pentru 
verificarea incadrarii corecte a acestora la costuri neeligbile si se va verifica 
daca nu exista alte spatii cu posibilitatea de a fi utilizate ca parcari (de 

Proiectul tehnic este în lucru, urmare a 
semnării contractului de prestări servicii 
nr. 28001 din 03.07.2020, încheiat cu S.C. 

GENERAL PROEX S.R.L.  
Proiectul tehnic a fost elaborat și avizat ADR 
conform Notificare 46176/17.12.2020. 

100%  
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Stadiul implementarii recomandarilor prevazute in cadrul conditiilor specifice de îndeplinit pe perioada de implementare a 
proiectului (daca este cazul) 

 

Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________ 

Numele in clar: Rotar Gheorghe-Valentin 

Data: 09.02.2021 

exemplu alei de acces, benzi suplimentare de carosabil pe distante scurte) 
inclusiv prin verificarea existentei semnalizarii de oprire interzisa, de bolarzi 
fixi/mobili. În aceeasi etapa se va verifica ca profilele transversale utilizate 
sa fie cele descrise pentru strazi categoria IV in ordinul 49/1998 in special in 
ceea ce priveste existenta trotuarelor (cate unul pentru fiecare sens de 
cirulatie auto) si cu o latime de minim 1,00 si maxim 3m.  

Comentarii: 
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