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TITLUL PROIECTULUI

Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

MUNICIPIUL BLAJDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4563007Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4563007Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Blaj, România, Str. Piata 1848 nr. 16, , judeţul Alba, cod poştal 515400, România

0258710110 / 0258710014

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 26/08/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

sergiustefanescu@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariablaj.ro

PRIMAR

GHEORGHE-VALENTIN ROTAR

0745323654 / 0258710014

sergiustefanescu@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

MITROPOLIT I VANCEA, nr.2,
Localitate Municipiul Blaj, Cod
postal: 515400,Alba, România

RO16TREZ00321
A480201XXXX

RO16TREZ00321A480
201XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

MITROPOLIT I VANCEA, nr.2,
Localitate Municipiul Blaj, Cod
postal: 515400,Alba, România

RO60TREZ00321
A480202XXXX

RO60TREZ00321A480
202XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

MITROPOLIT I VANCEA, nr.2,
Localitate  Judeţul Alba, Cod
postal: 515400,Alba, România

RO07TREZ00321
A480203XXXX

RO07TREZ00321A480
203XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

MITROPOLIT I VANCEA, nr.2,
Localitate Municipiul Blaj, Cod
postal: 515400,Alba, România

RO38TREZ00321
A426900XXXX

RO38TREZ00321A426
900XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

110 160,443,874.0001/01/2014 -
31/12/2014 36,739,472.00 139,442,829.00 4,463,333.00

115 173,701,162.0001/01/2015 -
31/12/2015 47,470,528.00 154,337,895.00 10,273,728.00

118 204,020,403.0001/01/2016 -
31/12/2016 47,475,765.00 160,270,881.00 6,815,797.00

118 210,173,034.0001/01/2017 -
31/12/2017 98,854,305.00 182,435,525.00 1,906,257.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

132 300,526,341.0001/01/2018 -
31/12/2018 39,541,834.00 246,438,331.00 2,325,607.00

132 320,307,487.0001/01/2019 -
31/12/2019 50,046,624.00

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Modernizare străzi urbane Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj, judeţul Alba

5146

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 643 / 11 MAR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

12 MAR 2010

12 SEP 2011

Valoarea totală proiect: 9,228,349.10 LEI

7,737,542.20 LEIValoare eligibilă proiect:

7,737,542.20 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 7,582,791.36 LEI

Rambursare efectivă: 4,993,302.00 LEI

Uniunea Europeana

4.13 LEI din data de 01 MAR 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Nu este cazul.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general:
îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunii de Dezvoltare Centru, respectiv Municipiul Blaj şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în
vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile.

Obiectivul specific:
modernizarea străzilor Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogalniceanu din Municipiul Blaj, străzi urbane de categoria de importanţă III, în
lungime totală de 2875 m, suprapuse pe DN 14 B Teiuş - Blaj - Copşa Mică, pentru a contribui la fluidizarea traficului urban şi reducerea
timpului de transport în medie cu cel puţin 14609.71 tone km/zi cu o valoare a economiei de 120267.12 euro/an (ransport mărfuri),
respectiv 804.3 ore în valoare totală de 133194.6 euro/240 zile lucrătoare / om / an, eliminarea blocajelor rutiere aferente DN 14 B în
municipiul Blaj şi ameliorarea conexiunilor Municipiului Blaj cu principala zonă industrială a oraşului, DJ 142 (spre judeţul Mureş), DN 74
(Alba Iulia - Arad - graniţă) şi continuarea legăturii spre Teiuş (judeţul Alba) sau Copşa Mică / Mediaş (judeţul Sibiu) pe DN 14 B.

Indicatori de program:
Rezultate imediate (dircte):
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - 2.87 km (0.69 % din ţinta pentru anul 2015)
Indicatori de monitorizare la nivel de proiect:
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate - 2.87 km, din care: 2963 mp trotuare modernizate cu facilităţi pentru persoanele cu mobilitate
redusă.
Volumul traficului de marfă/ pasageri pe drumul modernizat, înainte şi după implementarea proiectului este de 5627.8 vehicule/zi,
crescând la 6836.2 vehicule/zi în 2015, 7803.3 vehicule/zi în 2020 şi 12513.7 / 2030 (a fost luat în calcul un orizont de timp însumând 20
de ani (durata normată de viaţă a drumurilor).
Zestrea tehnico-edilitară a Municipiului Blaj se îmbunătăţeşte cu 2.8 km de străzi urbane modernizate faţă de cei 38 km modernizaţi
existenţi la nivelul anului 2007 şi din totalul de 68 km de străzi în Municipiul Blaj.
Prin acest proiect se creează 9 locuri de muncă permanente la nivelul firmei care va primi în concesiune administrarea
(întreţinerea/mentenanţa) drumurilor interioare aferente Municipiului Blaj, modernizate prin această acţiune.
Cel puţin 3400 de vehicule participante la trafic zilnic.
Fluidizarea traficului urban şi reducerea timpului de trasnport în medie cu cel puţin 14609.71 tone km/zi cu o valoare a economiei de

Rezultate
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120267.12 euro/an (transport mărfuri), respectiv 804.3 ore în valoare totală de 133194.6 euro 240 zile lucrătoare/om/an.
Indicatorii cantitativi vor fi apreciaţi din punct de vedere al lucrărilor care se vor executa
- sistem rutier S1.1           S=5418.25 mp;
- sistem rutier S1.2           S=3616.66 mp;
- sistem rutier S1.3           S=12189.63 mp;
- sistem rutier S1.4           S=2274.57 mp;
- sistem rutier S1.5           S=189.65 mp;
- sistem rutier S2.1           S=1212 mp;
- sistem rutier S2.2           S=421.53 mp;
- sistem rutier S3              S=2962 mp;
- sistem rutier S4              S=918.84 mp;
- Zid de sprijin                   H=0.7-1.2 m  L=782 m;
- Trotuare                          S=2962 mp;
- Şanţ pereat                     L=421.53 m;
- Rigolă carosabilă scafă  S=1212.23 mp;
- Acostamente                   S=189.7 mp;
- Fundaţie adâncită           L=135 m
- Borduri mari                    L=3771.7 m
- Borduri mici                     L=464 m;
- Cămin monolit                 27.5 m;
- Guri de scurgere             101 buc.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupului ţintă:
Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt:
Cel puţin 3400 de participanţi la trafic zilnic, în următoarea structură:
- Biciclete, otociclete fără ataş   120
- Autoturisme, microbuze, autocamionete şi autospeciale, motociclete cu ataş   2600
- Autocamioane şi derivate cu două osii   270
- Autocamioane şi derivate cu trei sau patru osii  90
- Autovehicule articulate, tip TIR, remorchere cu trailer, vehicule cu peste 4 osii   145
- Autobuze  45
- Tractoare cu/fără remorcă, vehicule speciale   25
- Remorci   60
- Vehicule cu tracţiune animală   45
Cel puţin 2500 de cetăţeni ai municipiului Blaj rezidenţi în zonă;
Cel puţin 60 de operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în zona industrială a Municipiului Blaj;
Cel puţin 2300 de persoane angajate pe platforma industrială a Municipiului Blaj;
Cel puţin 1000 de elevi care participă la activităţile educaţionale ale Colegiului Naţional Inochentie Micu Klein.

Beneficiari indirecţi:
Cel puţin 30 000 locuitori ai municipiului Blaj şi ai zonelor rurale învecinate;
Cel puţin 5000 turişti/care vizitează Municipiul Blaj.

Etapa I - PRECONTRACTUALĂ - DEFINIREA PROIECTULUI DE INVESTIŢIE
Activitatea 1 - Identificarea necesităţilor şi oportunităţilor
Activitatea 2 - Evaluarea „Ex-Ante”, avizarea şi însuşirea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI
Activitatea 3 - Proiect tehnic. Autorizare
Etapa II - CONTRACTUALĂ - IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIŢIE
Activitatea 4 - Achiziţii
Activitatea 5 - Activitatea de informare şi publicitate
Activitatea 6 - Implementarea proiectului de Investiţii. Execuţia lucrărilor de modernizare a celor 2 străzi urbane
Activitatea 7 - Audit
Etapa III - POST CONTRACTARE
Activitatea 8. Recepţia finală a obiectivului de investiţii
Activitatea 9 - Evaluarea ex post a Contractului de Finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi formularea politicilor
viitoare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CREAREA CENTRULUI NAŢIONAL DE INFORMARE ŞI PROMOVARE TURISTICĂ BLAJ ŞI
DOTAREA ACESTUIA

38168

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4595 / 04 AUG 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

05 AUG 2014

05 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 607,877.40 LEI

440,485.00 LEIValoare eligibilă proiect:

440,485.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 431,675.30 LEI

Rambursare efectivă: 428,837.00 LEI

Uniunea Europeana

4.40 LEI din data de 01 AUG 2014

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat
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Nu este cazul.

 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea numarului de turisti, prin cresterea nivelului de cunoastere a atractiilor turistice din Blaj
si prin crearea unei imagini unice si pozitive privind ofera turistica a zonei -> revigorarea turismului in municipiul Blaj prin promovarea
resurselor naturale si antropice locale catre publicul tinta.
Avand ca obiectiv exploatarea eficienta a potentialului turistic din zona, dezvoltarea si consolidarea diferitelor forme de manifestare a
turismului, cresterea nivelului lor de cunoastere, atat in tara, cat si in strainatate, prezentul proiect contribuie la dezvoltarea turismului
sustenabil, la cresterea numarului de turisti si al cazarilor in municipiul Blaj.

Scopul proiectului - cresterea numarului de turisti in Blaj - se doreste a fi atins prin construirea unui Centru de Informare si Promovare
Turistica la nivelul municipiului si prin crearea unui web site pentru promovarea produselor turistice la nivel zonal/regional/national.

Obiectivul general este completat de obiectivele specifice ale proiectului, si anume:
- infiintarea Centrului de Informare si Promovare Turistica Blaj;
- imbunatatirea calitatii experientei turistice;
- imbunatatirea accesibilitatii spatiale si financiare a vizitatorilor;
- promovarea municipiului Blaj ca destinatie de turism activ, cultural, oenologic, de odihna si recreere, de business/afaceri.

R1.  1 dosar de finantare depus complet si conform
R1.1  1 contract de prestari servicii pentru intocmire documentatie finantare
R1.2  1 studiu de fezabilitate; 1 plan marketing; 1 cerere finantare
R2. Finalizarea etapei de evaluare si semnarea contractului de finantare
R2.1. 1 Proiect Tehnic elaborat; 100% Detalii de Executie elaborate; 100% documentatii pentru obtinerea avizelor elaborate
R3. Finalizarea etapie de evaluare si semnarea contractului de finantare
R3.1. 100% avize/acorduri/ autorizatii obtinute
R3.2. 1 Aviz ISC obtinut
R4. Proiect implementat cu succes
R4.1. 4 fise de post elaborate; 1 plan de lucru realizat si validat; 100% conformitate intre activitati si calendarul de desfasurare; 5
documentatii de atribuire elaborate; 100% rapoarte depuse si validate; 100% documente financiar contabile realizate si validate; 1 plan de
risc realizat si validat
R5. Vizibilitate proiect
R5.1. 1 anunt/comunicat de presa la inceputul proiectului
R5.2. 1 contract de presati servicii pentru informarea si publicitatea proiectului
R5.3. 1 anunt/comunicat de presa la jumatatea perioadei de implementare; 200 pliante; 200 brosuri; 3 bannere; 150 afise; 50 etichete
autocolante
R5.4. 1 conferinta de presa la finalul proiectului
R6. CNIPT construit
R6.1. 1 contract de lucrari constructie
R6.2. 1 organizare santier
R6.3. 100% constructie finalizata
R6.4. 1 proces-verbal de receptie finala a lucrfarilor de constructie executate
R7. CNIPT complet functional
R.7.1. 1 contract de achizitie instalatii, echipamente, mobilier si dotari
R7.2. 1 contract de achizitie programe informatice
R7.3. 100% functionare instalatii, echipamente, mobilier si dotari: programe informatice
R7.4. 1 proces-verbal de receptie finala a lucrarilor de montare/ instalare, exectutate
R8. Informare si promovare online
R8.1. 1 contract de prestari servicii de realizare portal web
R8.2. 1 sistem de baze de date unitar si complet
R8.3. 1 portal web functional
R8.4. 1 proces-verbal de receptie finala a lucrarilor de realizare web executate
R9. Auditarea proiectului
R9.1. 1 contract prestari servicii de audit
R9.2. 1 raport audit elaborat
R10. 2 locuri de munca permanente, cu norma intreaga (full-time) si pe perioada nedeterminata

Rezultate

Activitatile descrise in cadrul acestei sectiuni reprezinta o insiruire logica de actiuni rezultate in urma radiografiei necesitatilor beneficirului
si selectarii unei strategii de management adecvate pentru implementarea cu succes a proiectului de investitii si atingerea obiectivelor
propuse.
Activitatile incluse in cadrul prezentului proiect, necesare pentru operationalizarea obiectivului de investitii si pentru atingerea obiectivelor
specifice si generale stabilite prin proiect, au urmatoarea structura:
A1. Documentatia de finantare
ETAPA PRECONTRACTUALA
A2. Proiectare

Activităţi finanţate
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A3. Avize/acorduri/autorizatii
ETAPA CONTRACTUALA
A4. Managementul proiectului
A5. Informare si publicitate
A6. Lucrari
A7. Instalatii si echipamente specifice, mobilier, dotari, programe informatice
A8. Portal web informatii
A9. Auditul extern al proiectului
A10. Recrutarea si selectia a 2 persoane

Principalii beneficiari ai proiectului/grupul tinta
Beneficiari directi:
    - Turistii - ale caror elemente motivationale (odihna, relaxarea, practicarea unor sporturi, pastrarea/recapatarea sanatatii fizice,
cunoasterea artei si istoriei, contactul cu noi firme de folclor, unicitatea anumitor atractii turistice culturale, intalnirea de noi persoane,
deplasarea in interes de afaceri, evadarea din rutina etc) pot fi satisfacute cu succes de potentialul turistic al zonei.
    - Comunitatea locala - va avea acces, de asemenea, la informatiile, obiectivele turistice si activitatile promovate prin intermediul
Centrului si al web site-ului; de asemenea, va beneficia de dezvoltarea economica rezultata in urma implementarii prezentului proiect.

Beneficiari indirecti:
- institutiile de conducere si decizie din plan local si national
- furnizori de bunuri si servicii
- investitori si alti paretneri strategici
- specialisti in marketing, statistici, studii de piata etc.

Cod SMIS:

MUNICIPIUL BLAJ - ADMINISTRATIE PUBLICA EFICIENTA

119862

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 225/13.08.2018 / 13 AUG 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

13 AUG 2018

12 IUN 2019

Valoarea totală proiect: 262,874.37 LEI

262,874.37 LEIValoare eligibilă proiect:

262,874.37 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 257,616.88 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

4.62 LEI din data de 01 AUG 2018

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Cresterea calitatii actului administrativ asigurat de administratia locala a municipiului Blaj tuturor categoriilor de beneficiari.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS.1. Asigurarea sistemului de management al performantei si calitatii ISO 9001:2015, inclusiv digitalizarea serviciilor ce
optimizeaza procesele orientate catre beneficiari, in administratia locala a municipiului Blaj in termen de 8 luni de la initierea
procesului de implementare a acestora.
2. OS.2. Imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor alesilor locali, precum si angajatilor administratiei locale in furnizarea si
comunicarea unor servicii publice de calitate, inclusiv digitalizate si online, catre beneficiari.

1. Rezultat program 2 Sisteme de management al performantei si al calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in
administratia publica locala atins prin Rezultat proiect 1- ISO 9001:2015 implementat la nivelul Municipiului Blaj.
2. Rezultat program 5 Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite atins prin
Rezultat proiect 3 - 65 de persoane, angajati si alesi locali ai Primariei Municipiului Blaj, instruite.
3. Rezultat program 2: Sisteme de management al performanei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in
administratia publica locala atins prin Rezultat proiect 2 – portalul web cu servicii electronice "One Stop Shop - Ghiseul Unic
pentru Cetateni si mediul intern al primariei" implementat la nivelul Municipiului Blaj

Rezultate

Activităţi finanţate
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A 1 Managementul proiectului
SA 1.1. Coordonarea proiectului
A 2 Asigurarea achizitiilor publice
SA 2.1. Asigurarea achizitiilor publice din cadrul proiectului
A 3 Informarea si publicitatea proiectului
SA 3.1. Masuri de informare, comunicare si publicitate
A 4. Activitatea de monitorizare si raportare a proiectului
SA 4.1. Monitorizarea si raportarea proiectului
A 5. Introducerea si implementarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 la nivelul Municipiului Blaj
SA 5.1. Introducerea si implementarea sistemului ISO 9001:2015
SA 5.2. Certificarea sistemului ISO 9001:2015
A 6. Instruirea personalului
SA 6.1. Instruirea personalului

Cod SMIS:

AMENAJAREA UNUI SPATIU VERDE IN INCINTA IMOBILULUI INSCRIS IN C.F. NR. 77100 - PARC
VEZA BLAJ

118781

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3307 / 17 OCT 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

17 OCT 2018

30 SEP 2020

Valoarea totală proiect: 4,175,742.52 LEI

4,064,021.04 LEIValoare eligibilă proiect:

4,064,021.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,982,740.62 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

4.67 LEI din data de 01 OCT 2018

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este de a asigura reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate situate in
intravilanul municipiului Blaj, in vederea imbunatatirii mediului urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor
de reducere a zgomotului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Crearea unei zone publice de agrement si recreere in municipiul Blaj, unitate administrativ-teritoriala cu 20.994 de locuitori, exploatand
potentialul unui teren degradat si neutilizat in suprafata totala de 8.848 mp, in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de executie.
2. Cresterea cu 0,79 ha a zonelor verzi ale Municipiului Blaj, fata de cele 36 ha curente, respectiv de la 17,15 mp zona verde/cap de
locuitor la 17,53 mp zona verde/cap de locuitor, in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de executie.
3. Dotarea zonei publice de agrement si recreere intr-o maniera moderna, eco-eficienta si protectiva, accesibila publicului larg si cu
dizabilitati cu urmatoarele constructii: fantana arteziana – 1 buc, grupuri sanitare – 10 buc, alei, skatepark – 1 buc, mobilier specific pentru
parc, spatii verzi, aparate de iluminat si supraveghere, sistem de irigatii automatizat, racorduri la toate utilitatile
necesare, mobilier urban (banci -12 buc, cosuri de gunoi -20 buc , pergole – 6 buc, cismele – 3 buc, loc de joaca – 1 buc, panouri
informative – 5 buc), in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de executie.

1. O zona publica de agrement si recreere din municipiul Blaj, unitate administrativ teritoriala cu 20.994 de locuitori, amenajata prin
exploatarea potentialului a unui teren degradat si neutilizat in suprafata totala de 8.848 mp, in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de
executie.
2. Suprafata zonelor verzi ale municipiului Blaj crescuta cu 0,79 ha, de la 36 ha, respectiv zona verde/cap de locuitor crescuta de la 17,15
mp la 17,53 mp, in termen de 15 luni de la startul lucrarilor.
3. O zona publica de agrement si recreere dotata intr-o maniera moderna, eco-eficienta si protectiva, accesibila publicului larg si cu
dizabilitati cu urmatoarele constructii: fantana arteziana – 1 buc, grupuri sanitare – 10 buc, alei, skatepark – 1 buc, mobilier specific pentru
parc, spatii verzi, aparate de iluminat si supraveghere, sistem de irigatii automatizat, racorduri la toate utilitatile
necesare, mobilier urban (banci -12 buc, cosuri de gunoi -20 buc , pergole – 6 buc, cismele – 3 buc, loc de joaca – 1 buc, panouri

Rezultate
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informative – 5 buc), in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de executie.
4. - suprafata spatii verzi create (mp) – 7.963,35 mp
- suprafata spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane – 8.848 mp

Activitatea 1. Activitati realizate inaintea depunerii cererii de finantare
Subactivitatea 1.1. Identificarea necesitatilor si oportunitatilor, elaborarea studiilor de teren si a Cererii de finantare
Subactivitatea 1.2. Pregatirea, avizarea si insusirea documentatiei tehnicoeconomice, faza Studiu de Fezabilitate (S.F.)
Activitatea 2. Activitatea de pregatire a proiectului tehnic (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 2.1 Activitatea de obtinere avize/acorduri/AC si pregatirea PT
Activitatea 3. Activitatea de pregatire a documentatiilor de achizitie, precum si incheierea contractelor cu operatorii economici (activitati
realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 3.1. Achizitie servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului
Subactivitatea 3.2. Achizitie lucrari, inclusiv dotari necesare obiectivului de investitii
Subactivitatea 3.3. Achizitie dirigentie de Santier
Subactivitatea 3.4. Achizitie servicii informare si publicitate
Subactivitatea 3.5. Achizitie servicii audit
Activitatea 4. Activitatea de monitorizare a contractelor de achizitie incheiate si managementul proiectului (activitati realizate dupa
semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 4.1. Monitorizarea contractelor de achizitie
Subactivitatea 4.2 Managementul Proiectului
Activitatea 5. Realizarea investitiei de baza (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 5.1 Executia lucrarilor de Investitii
Activitatea 6. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 6.1. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
Activitatea 7. Raportarea progresului in implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare (activitati realizate dupa
semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 7.1. Raportarea privind progresul proiectului
Activitatea 8. Activitatea de informare, publicitate si promovare a proiectului (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 8.1. Informare, publicitate si promovare in cadrul proiectului
Activitatea 9. Auditarea proiectului (activitati realizate dupa semnarea contractului de finantare)
Subactivitatea 9.1 Auditul financiar al Proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

MUNICIPIUL BLAJ - ADMINISTRATIE PUBLICA EFICIENTA - ETAPA A II-A

126520

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 314 / 08 FEB 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

08 FEB 2019

08 APR 2021

Valoarea totală proiect: 2,624,758.31 LEI

2,624,758.31 LEIValoare eligibilă proiect:

2,624,758.31 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,572,263.15 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului 1. OS. 1. Operationalizarea, in 26 de luni, la nivelul Municipiului Blaj, a unor fluxuri de lucru online si
care sa furnizeze digital, front si back office o buna parte din serviciile pe care o primarie moderna le asigura in relatia cu cetatenii,
respectiv o platforma integrata pentru servicii electronice, o solutie de plata electronica pentru taxele colectate la bugetul local, notificari
termene de plata, mecanisme urmarire grad de colectare (pentru stimularea colectarii impozitelor si taxelor locale), semnatura electronica
a documentelor relevante in acord cu cadrul legal in vigoare si managementul activitatilor si fluxurilor de lucru aferente serviciilor
electronice. 2. OS. 2. Digitalizarea proceselor de administrare si arhivare a documentelor din Primaria Municipiului Blaj, intr-o maniera
securizata si interoperabila cu alte sisteme de creare/gestionare documente, in 26 de luni. 3. OS. 3 Implementarea unui sistem integrat,
complex si acoperitor de interactiune intre cetatenii municipiului Blaj si administratia locala prin intermediul unei platfome conectate la 300
de senzori (beaconi) instalati in spatiile publice principale ale orasului, a unei retele de hotspoturi WI-FI ce asigura internet securizat
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gratuit, a unei solutii de vizualizare si optimizare a fluxurilor de mobilitate a publicului in relatia cu orasul si mai ales cu serviciile publice
oferite de catre acesta, in 26 de luni. 4. OS.4. Cresterea abilitatilor si capacitatii profesionale de a presta activitati publice de calitate
pentru 75 de persoane din cadrul Primariei municipiului Blaj - functionari publici si contractuali din aparatului executiv al primariei,
respectiv din serviciile publice subordonate consiliului local, din care 20 alesi locali-, in domeniul intelegerii si comunicarii noilor servicii
digitale implemantate in administratia locala, in 26 de luni.

Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate atins prin Rezultat proiect 1 Platforma integrata pentru servicii
electronice, implementata 2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate
cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate atins prin Rezultat proiect 1 Platforma
integrata pentru arhivarea electronica, implementata 3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru
cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate atins prin
Rezultat proiect 1 servicii informatice si de comunicatii pentru functionarea unui sistem cu 300 de beaconi, implementate
4. Rezultat program 5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autoritatile si institutiile publice locale imbunatatite, in vederea sprijinirii
masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin Rezultat proiect 2: 75 de persoane, angajati si alesi locali

Rezultate

Activitatea 1. Managementul proiectului SA 1.1. Coordonarea proiectului Activitatea 2. Asigurarea achizitiilor publice SA 2.1. Asigurarea
achizitiilor publice din cadrul proiectului si monitorizarea contractelor incheiate Activitatea 3. Informarea si publicitatea proiectului SA 3.1.
Masuri de informare, comunicare si publicitate Activitatea 4. Activitatea de monitorizare si raportare a proiectului SA 4.1. Monitorizarea si
raportarea proiectului Activitatea 5. Instruirea personalului SA 5.1. Instruirea personalului Activitatea 6. Implementarea platformei
integrate pentru servicii electronice S.A. 6.1 Implementarea platformei integrate pentru servicii electronice Activitatea 7. Implementarea
platformei integrate pentru arhivarea electronica S.A. 7.1 Implementarea platformei integrate pentru arhivarea electronica Activitate 8.
Implementarea serviciilor informatice si de comunicatii pentru functionarea unui sistem cu 300 de beaconi S.A. 8.1. Implementarea
serviciilor informatice si de comunicatii pentru functionarea unui sistem cu 300 de beaconi

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere, reabilitare si dotare Cresa la nivelul Municipiului Blaj

121077

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4237 / 28 MAI 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2018

31 MAI 2021

Valoarea totală proiect: 2,794,587.14 LEI

2,707,717.14 LEIValoare eligibilă proiect:

2,707,717.14 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,653,480.48 LEI

Rambursare efectivă: 2,653,480.48 LEI

Uniunea Europeana

4.75 LEI din data de 01 MAI 2019

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta schimbarea destinaiei unei cladiri din gradinia în cresa prin lucrari de extindere, reabilitare si
dotarea adecvata necesitailor învaamântului anteprescolar în vederea cresterii accesului, calitaii si atractivitaii educaiei pentru copiii
din cadrul Municipiului Blaj.
Proiectul ”Extindere, reablitare si dotare Cresa la nivelul Municipiului Blaj” prin obiectivele stabilite contribuie la atingerea obiectivului
prioritaii de investiie POR 10.1.a, respectiv la cresterea gradului de participare la nivelul educaiei timpurii si învaamântului obligatoriu,
în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului
Schimbarea destinaiei unei cladiri din gradinia în cresa si dotarea corespunzatoare a acesteia ce consta în cresterea numarului de dotari
achiziionate de la 0 dotari/echipamente la 125 dotari/echipamente în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanare.
Extinderea cresei de la o suprafaa desfasurata existenta de 1083,00 mp la o suprafaa desfasurata propusa de 1587,74 mp în termen de
25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.
Adaptarea corespunzatoare a cladirii în care va funciona cresa în vederea asigurarii accesibilitaii si mobilitaii persoanelor cu
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dizabilitai în cadrul cresei prin realizare rampa de acces, montare bare de sprijin, achiziionarea unui numar de 10 placue Braille în termen
de 25 de luni de la semnarea contractului de finanare.

O cladire transformata din gradinia în cresa si dotata corespunzator prin cresterea numarului de dotari achiziionate de la 0
dotari/echipamente la momentul implementarii proiectului la 125 dotari/echipamente la finalul implementarii proiectului în termen de 25 de
luni de la semnarea contractului de finanare.
O cresa din categoria infrastructurii anteprescolare extinsa de la o suprafaa desfasurata existenta de 1083,00 mp la momentul
implementarii proiectului la o suprafaa desfasurata de 1587,74 mp la finalul implementarii proiectului în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanare.
O cladire din categoria infrastructurii anteprescolare în care va funciona cresa adaptata corespunzator pentru persoanele cu dizabilitai
prin realizare rampa de acces, montare bare de sprijin, achiziionarea unui numar de 10 placue Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanare.
Cresterea numarului total de participani la procesul educaional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului de la o capacitatea de 0
copii, dintre care: 0 fete, 0 baiei, 0 persoane cu dizabilitai si 0 persoane aparinând categoriilor dezavantajate, valori la începutul perioadei
de implementare la o capacitate de 80 de copii, dintre care 37 fete, 43 baiei, 0 persoane cu dizabilitai si 0 persoane aparinând categoriilor
dezavantaje, valori la sfârsitul perioadei de implementare a proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanare.
Schimbarea destinaiei categoriei infrastructurii subiect al proiectului de la nivel prescolar la începutul implementarii proiectului la nivel
anteprescolar la finalul implementarii proiectului.

Rezultate

1. Achiziia si prestarea serviciilor de consultana si proiectare în perioada de elaborare a proiectului
1.1 Achiziia si prestarea serviciilor de consultana în faza de elaborare a proiectului
1.2 Achiziia si prestarea serviciilor de proiectare si inginerie - faza elaborare
2. Achiziia si prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv obinerea de avize
2.1 Achiziia si prestarea serviciilor pentru întocmirea studiilor de teren
2.2 Achiziia si prestarea serviciilor pentru elaborarea expertizei tehnice
2.3 Obinere avize, acorduri si autorizaii
2.4 Achiziia si prestarea serviciilor de întocmire a auditului energetic
3. Evaluarea proiectului
3.1 Evaluarea proiectului
4. Semnarea Contractului de finanare
4.1 Semnarea Contractului de finanare
5. Achiziia serviciilor de consultana în managementul proiectului si a serviciilor de întocmire a documentaiilor de achiziii
5.1 Achiziie servicii de consultana în managementul proiectului
6. Achiziia serviciilor de informare si publicitate obligatorie si prestarea acestora
6.1 Achiziie anun de presa la demararea proiectului
6.2 Publicare anun de presa la demararea proiectului
6.3 Achiziie panou informativ temporar, placa permanenta si autocolante
6.4 Realizarea si afisare materiale informative: panou informativ temporar, placa permanenta si autocolante
6.5 Achiziie anun de presa la finalizarea proiectului
6.6 Publicare anunt de presa la finalizarea proiectului
7. Achiziia serviciilor de proiectare - în faza de implementare a proiectului si prestarea acestora
7.1 Achiziia serviciilor pentru întocmire PT+DE, AT proiectant si documentaii pentru obinerea de avize
7.2 Prestarea serviciilor pentru întocmire PT+DE si documentaii pentru obinere de avize
7.3 Achiziia serviciilor pentru verificarea tehnica a proiectarii
7.4 Verificarea tehnica a proiectarii
7.5 Depunerea si verificarea PT de catre Organismul Intermediar
8. Achiziia lucrarilor de construcii si realizarea efectiva a acestora, inclusiv dotari si echipamente
8.1 Achiziia lucrarilor de construcii, a echipamentelor cu montaj si a montajului aferent
8.2 Executarea lucrarilor achiziionate
8.3 Achiziia lucrarilor diverse si neprevazute, daca este cazul si realizarea acestora
8.4 Achiziia dotarilor si a echipamentelor fara montaj
8.5 Livrarea dotarilor si a echipamentelor fara montaj
9. Achiziia serviciilor de asistena tehnica din partea dirigintelui de santier si prestarea serviciilor de asistena tehnica
9.1 Achiziie servicii de dirigenie de santier
9.2 Prestare servicii de dirigenie de santier
9.3 Prestare servicii de AT din partea proiectantului
10. Achiziie servicii de audit energetic final
10.1 Achiziie servicii de elaborare certificat performana energetica
10.2 Întocmire certificat performana energetica
11. Managementul proiectului
11.1 Monitorizarea proiectului
11.2 Realizarea de rapoarte tehnico-economice

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj

123743

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4589 / 22 IUL 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

22 IUL 2019

30 IUN 2021

Valoarea totală proiect: 10,700,750.00 LEI

10,700,750.00 LEIValoare eligibilă proiect:

10,700,750.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,486,735.00 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI
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Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General al proiectului consta in extinderea cladirii ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului Municipal Blaj si dotarea
acestuia, in vederea imbunatatirii serviciilor medicale oferite de Spitalul Municipal Blaj, obiectiv care va asigura creşterea accesiblităţii
serviciilor de sănătate in regim ambulatoriu pentru Municipiul Blaj si localitatile deservicte de Spitalul Municipal. Obiectivele specifice ale
proiectului OS1. Creearea unui volum construit care sa asigure intregul necesar de functiuni medicale caracteristice unui ambulatoriu
integrat prin extinderea cladirii existente OS2. Introducerea, instalaţiilor, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente
OS3. Organizarea spatiilor pentru asigurarea fluxurilor si a conditiilor impuse prin normele in vigoare OS4. Implementarea sistemelor de
management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea consumurilor de energie OS5. Dotarea
Ambulatoriului de specialitate cu echipamente medicale performante si mobilier specific cabinetelor medicale OS6. Imbunatatirea
indicatorilor de activitate ai spitalului prin cresterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulator si scaderea ratei de
spitalizare

1. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de
1.598 mp. Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se
va implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS. 2. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente
medicale si mobilier specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc. Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate
corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de
boli infectioase care vor ramane in locatia actuala. 3. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului. Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal
Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate

1. Amenajarea terenului 1.1 Amenajarea terenului 1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 1.3
Relocarea/protectia utilitatilor 2. Proiectare 2.1 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
2.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii de principiu 2.3 Obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiei de construire 2.4 Verificarea
tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 2.5 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 3. Organizarea procedurilor de
achiziţie 3.1 Achizitia serviciilor de pregatire a proiectului 3.2 Organizarea si derularea procedurilor de achizitie din cadrul proiectului 3.3
Consultanţă/asistenţă juridică pentru procedurile de achiziţie publică 4. Consultanţă si management 4.1 Servicii de consultanţă la
elaborarea cererii de finantare şi a tuturor studiilor necesare 4.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 4.3. Auditul
financiar Activitate: 5. Asistenţă tehnică 5.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 5.2. Dirigenţie de şantier 6. Investitia de baza 6.1
Construcţii şi instalaţii 6.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 6.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
necesită montaj 6.4 Dotari 6.5 Cote legale 6.6 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare 6.7 Organizare
de şantier 6.8 Lucrari diverse si neprevazute 7. Informare şi publicitate 7.1 Realizarea de panouri de informare si etichete autocolante 7.2
Anunţuri/comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere, reabilitare si dotare Scoala Gimnaziala Simion Barnutiu, structura I M Moldovan si structura
P P Aaron

121064

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4785 / 27 SEP 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 DEC 2017

30 NOI 2021

Valoarea totală proiect: 6,246,548.10 LEI

6,175,148.10 LEIValoare eligibilă proiect:

6,175,148.10 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,051,645.12 LEI

Rambursare efectivă: 6,051,645.12 LEI

Uniunea Europeana

4.73 LEI din data de 01 SEP 2019

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

11



 NR.  din

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului consta în cresterea calitatii educatiei, atractivitatii si a gradului de participare pentru
452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59
cu cerinte educationale speciale din Municipiul Blaj prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea structurilor/ Scolilor Gimnaziale
,,Petru Pavel Aaron" si ,,Ion Micu Moldovan".

Prezentul proiect contribuie prin activitatile si obiectivele stabilite la atingerea obiectivului prioritatii POR 10.1, respectiv la cresterea
gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie
a sistemului. Astfel, se propune ca prin proiect sa se asigure conditiile corespunzatoare pentru a se crea un mediu optim de învatare,
atractiv si care sa determine cresterea gradului de participare a elevilor la învatamântul obligatoriu, mai ales pentru cei majoritari care
apartin unei categorii dezavantajete (elevi de etnie roma).

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Extinderea Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 187 elevi, din
care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toti cei 187 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si din cei 187, 36
cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de
participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
2. Reabilitarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea
contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii
dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si
cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
3. Modernizarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea
contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii
dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si
cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
4. Dotarea Scolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" si a Scolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea
contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii
dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si
cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
5. Facilitarea procesului educational pentru persoanele cu cerinte educationale speciale (CES), prin dotarile corespunzatoare, pentru 59
elevi cu CES, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si
cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
6. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati, prin dotarile corespunzatoare, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de
finantare, în cadrul unitatilor de învatamânt arondate.

1. O unitate de învatamânt extinsa, Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan", arondata unei unitati de învatamânt, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finantare pentru 187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toti cei 187 apartinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si din cei 187, 36 cu cerinte educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o
educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
2. 2 unitati de învatamânt reabilitate (Scoala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron" si Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan"), arondate unei
unitati de învatamânt cu personalitate juridica, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale
speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în
învatamântul obligatoriu.
3. 2 unitati de învatamânt modernizate (Scoala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron" si Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan"), arondate
unei unitati de învatamânt cu personalitate juridica, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi, din
care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte
educationale speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a
populatiei în învatamântul obligatoriu.
4. 2 unitati de învatamânt dotate (Scoala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron" si Scoala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan"), arondate unei
unitati de învatamânt cu personalitate juridica, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 apartinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie roma) si 59 cu cerinte educationale
speciale, în vederea realizarii conditiilor pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în
învatamântul obligatoriu.
5. Grad crescut de facilitare a procesului educational pentru persoanele cu cerinte educationale speciale (CES), prin dotarile
corespunzatoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare, în vederea realizarii conditiilor
pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
6. Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilitati, prin dotarile corespunzatoare, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de
finantare, în cadrul unitatilor de învatamânt arondate.

Rezultate

Activitate: 1. Achizitia si prestarea serviciilor de consultana si proiectare în perioada de elaborare a proiectului
1.1 Achizitia si prestarea serviciilor de consultana în faza de elaborare a proiectului
1.2 Achizitia si prestarea serviciilor de proiectare si inginerie - faza elaborare
Activitate: 2. Achizitia si prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv obinerea de avize
2.1 Prestarea serviciilor pentru întocmirea documentaiilor topografice
2.2 Achizitia si prestarea serviciilor pentru elaborarea expertizelor tehnice
2.3 Achizitia si prestarea serviciilor pentru întocmirea studiilor geotehnice

Activităţi finanţate
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2.4 Achizitia si prestarea serviciilor de întocmire a auditelor energetice initiale
2.5 Obtinere avize, acorduri si autorizaii
Activitate: 3. Evaluarea proiectului
3.1. Evaluarea proiectului
Activitate: 4. Semnarea Contractului de finantare
4.1 Semnarea Contractului de finantare
Activitate: 6. Achizitia serviciilor de informare si publicitate obligatorie si prestarea acestora
6.1 Achizitie anunt de presa la demararea proiectului
6.2 Publicare anunt de presa la demararea proiectului
6.3. Achizitie panouri informative, placi permanente si autocolante
6.4 Realizare si afisare materiale informative: panouri informative, placi permanente si autocolante
6.5 Achizitie anunt de presa la finalizarea proiectului
6.6 Publicare anunt de presa la finalizarea proiectului
Activitate: 7. Achizitia serviciilor de proiectare - în faza de implementare a proiectului si prestarea acestora
7.1 Achizitia serviciilor pentru întocmire PT+DE, AT proiectant si documentatii pentru obtinerea de avize
7.2 Prestarea serviciilor pentru întocmire PT+DE si documentatii pentru obtinerea de avize
7.3 Achizitia serviciilor pentru verificarea tehnica a proiectarii
7.4 Verificarea tehnica a proiectarii
7.5 Depunerea si verificarea PT de catre Organismul Intermediar
Activitate: 8. Achizitia lucrarilor de construcii si realizarea efectiva a acestora, inclusiv dotari, active necorporale si echipamente
8.1 Achizitia lucrarilor de constructii, a echipamentelor cu montaj si a montajului aferent
8.2 Executarea lucrarilor achizitionate
8.3 Achizitia lucrarilor diverse si neprevazute, daca este cazul si realizarea acestora
8.4 Achizitia dotarilor
8.5 Achizitia activelor necorporale
8.6. Livrarea dotarilor
8.7 Livrarea activelor necorporale
Activitate: 9. Achizitia serviciilor de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier si prestarea serviciilor de asistenta tehnica
9.1 Achizitie servicii de dirigentie de santier
9.2 Prestare servicii de dirigentie de santier
9.3 Prestare servicii de AT din partea proiectantului
Activitate: 10. Achizitie servicii de audit financiar, audit energetic si prestare servicii
10.1 Achizitie servicii de audit financiar
10.2 Prestare servicii de audit financiar
10.3 Achizitie servicii de elaborare certificate de performanta energetica
10.4 Întocmire certificate performanta energetica
Activitate: 11. Managementul proiectului
11.1 Monitorizarea proiectului
11.2 Realizarea de rapoarte tehnico economice
Activitate: 5. Achizitia serviciilor de consultanta în managementul proiectului
5.1 Achizitie servicii de consultanta în managementul proiectului

Cod SMIS:

O viata mai buna pentru seniorii din Mica Roma- Municipiul Blaj judetul Alba

127755

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4277 / 31 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 APR 2020

31 MAR 2023

Valoarea totală proiect: 2,669,517.97 LEI

2,669,517.97 LEIValoare eligibilă proiect:

2,669,517.97 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,616,127.61 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Sprijinirea furnizarii de servicii sociale integrate de calitate în concordanta cu nevoile specifice ale persoanelor varstnice din municipiul
Blaj, în vederea ameliorarii situatiei de vulnerabilitate sociala cu care aceştia se confrunta.
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Obiectivele specifice ale proiectului
O.S.1. Reducerea riscului de excluziune sociala si dependenta pentru un numar de 165 de persoane varstnice domiciliate in municipiul
Blaj, incluse intr-un pachet integrat de servicii sociale si socio-medicale care respecta standardele minime de calitate pentru acreditarea
serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, si cresterea capacitatii institutioanale a administratiei locale de a aborda problemele
sociale si medicale ale acestora, in 36 de luni.
O.S.2. Infiintarea si dezvoltarea unui Centru de zi pentru furnizarea de servicii sociale primare si specializate unui numar de 65 de
persoane varstnice domiciliate in Blaj, in 36 de luni.
O.S.3. Infiintarea si dezvoltarea Serviciului mobil de acordarea hranei – masa pe roti pentru un numar de 45 de persoane varstnice
domiciliate in Blaj, in 36 de luni.
O.S.4. Infiintarea si dezvoltarea Serviciului de asistenta comunitara care va deservi un numar de 55 de persoane varstnice domiciliate in
Blaj, in 36 de luni.

- Proceduri de achiziti lucrari, servicii si bunuri desfasurate legal;
- 165 de persoane cu varsta peste 65 de ani aflate in situatii de dependenta si/sau in risc de excluziune sociala identificate si selectate in
grupul tinta al proiectului
-1 regulament de organizare si functionare servicii sociale aferente Centrului de zi aprobat de Primar;
-1 serviciu social de tip Centru de zi operational;
 -1 procedura de licentiere complete
 -1 licenta furnizare servicii sociale Centru de zi
1 regulament de organizare si functionare Serviciul mobil de acordare a hranei aprobat de Primar;
 -1 serviciu social de tip masa pe roti operational;
-1 procedura de licentiere completa
-1 licenta furnizare servicii sociale Masa pe roti
-1 regulament de organizare si functionare Serviciul de asistenta comunitara Blaj aprobat de Primar;
 -1 serviciu de asistenta comunitara operational;
 -1 PROCEDURA DE LICENTIERE COMPLETA
-1 licenta furnizare servicii sociale de asistenta comunitara

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Administratie publica inteligenta si participativa

135372

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 471 / 28 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

28 APR 2020

28 OCT 2022

Valoarea totală proiect: 3,427,098.00 LEI

3,427,098.00 LEIValoare eligibilă proiect:

3,427,098.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,283,518.07 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Planificare strategica si implementarea de masuri care vizeaza adaptarea structurii administrative existente, optimizarea proceselor
orientate catre cetateni, precum si infiintarea si utilizarea centrului de inovare si imaginatie civica în planificarea strategica a proceselor de
inovare sociala, pentru cresterea transparentei decizionale si simplificarea procedurilor oferite cetatenilor municipiului Blaj.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Elaborarea documentelor strategice ce vor sta la baza obţinerii finanţărilor din politica de coeziune aferente perioadei 2021-2027,
inclusiv Strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU), şi Planul de mobilitate urbană durabilă (PMUD). Obiectivul specific presupune
elaborarea Strategiei integrate de dezvoltare urbană si a Planului de mobilitate urbană durabilă, documente care vor sta la baza obţinerii
finanţărilor din politica de coeziune aferente perioadei 2021-2027. In plus, se vor elabora o serie de studii, cercetări de piaţă, analize si
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strategii pe domenii specifice de dezvoltare locala, care vor fundamenta deciziile UAT Municipiul Blaj pe termen lung.
2. Infiintarea Centrului de Inovare si Imaginatie Civica (CIIC) si dezvoltarea mecanismelor în vederea optimizarii proceselor decizionale
orientate catre cetateni si mediul de afaceri din Municipiul Blaj. Obiectivul specific propune infiintarea CIIC si implementarea de
mecanisme de colaborare si consultare între actorii relevanti pe domenii specifice de competenta pentru sustinerea dezvoltarii la nivel
local.
3. Dezvoltarea si implementarea unui sistem electronic de digitalizare si simplificare a serviciilor publice oferite cetatenilor Municipiului
Blaj, tinand cont de competentele partajate ale acestuia cu autoritatile administratiei publice centrale, prin implementarea sistemului
informatic geospatial (GIS). Obiectivul specific asigura sustinerea de masuri de simplificare, furnizate de UAT Municipiul Blaj prin
competente partajate cu autoritatile administratiei publice centrale.
4. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva si crearea infrastructurii necesare arhivarii electronice a documentelor tradiţionale existente
în arhiva instituţiei, care prezintă valoare operaţională în prezent. Obiectivul presupune crearea unei arhive de copii digitale ale
documentelor tradiţionale existente în arhiva instituţiei, care prezintă valoare operaţională în prezent. Se vor arhiva electronic
documentele institutiei cu termen de pastrare de peste 4 ani, dar nu mai vechi de 10 ani.
5. Formarea/instruirea functionarilor publici si contractuali, inclusiv a factorilor de decizie la nivel politic, în planificare strategica si
utilizarea instrumente

1 strategie integrata de dezvoltare urbana realizata (instrument de planificare strategica)
1 plan de mobilitate urbana durabila realizat (instrument de planificare strategica)
4 studii/strategii tematice realizate (instrumente de planificare strategica)
1 instrument de management implementat (CIIC)
1 sistem informatic geospatial implementat
1 arhiva de copii digitale ale documentelor tradiţionale existente în arhiva instituţiei, care prezintă valoare operaţională în present
1 sistem de stocare arhiva electronica realizat
20 de funcţionari publici şi contractuali instruiţi în utilizarea instrumentelor digitale.
10 funcţionari publici şi contractuali instruiţi în planificare strategica

Rezultate

1. Elaborarea documentelor strategice ce vor sta la baza obţinerii finanţărilor din politica de coeziune aferente perioadei 2021-2027
(pentru atingerea rezultatului de program R1
1.1 Elaborarea strategiei integrate de dezvoltare urbana (SIDU)
1.2 Elaborarea planului de mobilitate urbană durabilă (PMUD)
1.3 Realizarea de studii, cercetări de piaţă, analize si strategii pe domenii specifice de dezvoltare locala
2. Introducerea de instrumente si procese de management la nivel local (pentru atingerea rezultatului de program R1)
2.1 Infiintarea Centrului de Inovare si Imaginatie Civica Blaj
3. Activitati de simplificare a procedurilor administrative şi reducere a birocraţiei pentru cetăţeni (pentru atingerea rezultatului de program
R3)
3.1 Realizare Sistem informatic Geospatial – GIS
3.2 Retro-digitalizarea documentelor din arhivă
3.3 Stocarea arhivei electronice
4. Managementul de proiect
4.1 Asigurarea managementului operational al proiectului
5. Masuri de informare, promovare si publicitate
5.1 Formularea si implementarea masurilor de comunicare aferente proiectului
6. Activitati pentru atingerea rezultatului de program R5
6.1 Masuri de formare/perfectionare grup tinta - planificare strategica
6.2 Masuri de formare/perfectionare grup tinta -utilizare instrumente digitale

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Imbunatirea calitatii vietii populatiei in Municipiul Blaj

123156

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5408 / 04 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

04 MAI 2020

30 APR 2023

Valoarea totală proiect: 28,791,973.92 LEI

23,276,190.77 LEIValoare eligibilă proiect:

23,276,190.77 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 22,810,666.04 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:
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Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Dezvoltarea echilibrată a unui teritoriu se poate baza doar pe o abordare integrată, atât
din punct de vedere al infrastructurii fizice, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor. În acest context, obiectivul general al
proiectului vizează creşterea calităţii vieţii populaţiei Municipiului Blaj şi asigurarea accesului la servicii de calitate, prin construirea unei
biblioteci, cât şi prin îmbunătăţirea infrastructurii urbane locale. Obiectivele specifice ale proiectului Îmbunătăţirea accesului la servicii
culturale, prin construirea unei Biblioteci în 36 luni de la semnarea Contractului de finanţare. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază,
prin reabilitarea şi modernizarea străzilor Andrei Mureşanu, Gării, Eroilor, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanţare.
Realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, prin crearea străzilor de acces şi a reţelei de canalizare, în zona Chereteu, în 36 luni de la
semnarea Contractului de finanţare. Realizarea de trasee pietonale, în suprafaţă de 4.472,99 mp, în termen de 36 luni de la semnarea
Contractului de finanţare. Crearea de spaţii verzi, în suprafaţă de 4.105,69 mp, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de
finanţare.

1 Rezultat 1: Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al
proiectului (număr persoane) Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 20.936,
Dintre care: -persoane cu dizabilităţi: 234 persoane, -persoane provenind din categorii vulnerabile: 2.471 persoane. 2 Rezultat 2: Clădiri
cu funcţii sociale/educaţionale/culturale/recreative (categoria funcţională a clădirii: bibliotecă)
construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/ dotate (număr) Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare estimată la
finalul implementării proiectului: 1 3 Rezultat 3: Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) Valoare la
începutul implementării proiectului: 0 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.742 km 4 Rezultat 4: Lungimea/suprafaţa
traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/ mp), după caz; Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.472,99 mp 5 Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi
construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) Valoare la începutul implementării proiectului: 0 Valoare estimată la finalul implementării
proiectului: 4.105,69 mp

Rezultate

1. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru realizarea documentelor aferente dosarului cererii de finanţare -
Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciului de realizare a documentaţiei tehnico-economice - Organizarea şi
desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciului de consultanţă pentru pregătirea proiectului 2. Întocmirea dosarului cererii de
finanţare - Întocmirea documentaţiei tehnico-economice - Obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor 3. Depunerea dosarului cererii de
finanţare -Transmiterea dosarului cererii de finanţare 4. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie - Organizarea şi
desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de realizare a Documentaţiei tehnice faza DTAC + PT + asistenţă tehnică din partea
proiectantului - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciului de verificare tehnică a proiectării - Organizarea şi
desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de consultanţă în managementul proiectului - Organizarea şi desfăşurarea
procedurilor pentru achiziţia serviciilor de asistenţă juridică în desfăşurarea procedurilor de achiziţie - Organizarea şi desfăşurarea
procedurilor pentru achiziţia lucrărilor - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier -
Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciului de întocmire a certificatului de performanţă energetică - Organizarea
şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de informare şi publicitate - Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru
achiziţia serviciilor de auditare a proiectului 5. Realizarea documentaţiei tehnice - Realizarea documentaţiei tehnice faza
DTAC+PT+DE+verificare tehnică a proiectării, obţinere autorizaţie de construire şi avize specifice 6. Realizarea lucrărilor de construcţii şi
instalaţii - Organizare de şantier - Execuţia lucrărilor, echipamentelor - Achiziţia activelor, dotărilor specifice - Plata comisioanelor, cotelor
şi taxelor legale 7. Monitorizarea lucrărilor de construcţii - Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier 8. Elaborarea
certificatelor de performanţă energetică - Elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii construite 9. Monitorizarea
proiectului - Managementul proiectului - Întocmirea raportărilor tehnice şi financiare - Întocmirea şi depunerea cererii de rambursare finale
10. Informare şi publicitate - Publicarea unui anunţ de presă într-un ziar local sau regional privind demararea proiectului - Realizarea
panourilor temporare şi amplasarea lor la locul de realizare a investiţiilor - Realizarea plăcilor permanente, autocolantelor şi amplasarea
lor la locul de realizare a investiţiilor - Publicarea unui anunţ de presă într-un ziar local sau regional privind finalizarea proiectului 11.
Auditul proiectului - Realizarea rapoartelor de audit 12. Darea în exploatare a obiectivelor de investiţie - Pregătirea şi arhivarea
documentelor, finalizarea formalităţilor privind încheierea proiectului şi darea în exploatare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CENTRUL DE ZI PRICHINDELULTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

Fondul Român de Dezvoltare Socială

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

16



 NR.  dinAct juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul proiectului a avut in vedere reducerea abandonului scolar in randul copiilor romi, cresterea nivelului educational,
constientizarea si informarea comunitatii locale a romilor asupra drepturilor civice si de asistenta sociala existente la nivel de municipiu
precum si implicarea si participarea activa a copiilor romi la viata comunitatii, indrumarea acestora spre invatamantul liceal, postliceal si
universitar.
 Prin acest proiect ne-am propus:
a) cresterea accesului la servicii socio-educationale specializate de tip centru de zi pentru un numar de 55 de copii din comunitatea de
romi Blaj pe o perioada de 8 luni in perioada de implementare a proiectului si in continuare pe o perioada de minim 5 ani;
b) cresterea frecventei scolare si implicit prevenirea abandonului scolar cu 70 %, pentru cei 55 de copii scolari din comunitatea de romi
din cartierul Plopilor;
c) cresterea gradului de constientizare cu 60% a parintilor beneficiarilor proiectului din comunitatea de romi din Strada Plopilor asupra
nevoii de scolarizare.

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: PRIMEDU- Prima Educatie

Informaţii înregistrare solicitare:  / 08 OCT 2019

Valoarea totală proiect: 3,130,500.27

Valoare eligibilă proiect: 3,130,500.27

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Nu este cazul pentru prezentul apel de proiecte.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

0 OPIS.pdf

01/08/2018 0 OPIS804AB01EE73BEC7444FFCB5936B55110ADD114C034A3B03656BB30
D7068A8049

2 Hotarare de constituire a Consiliului Local.pdf

01/08/2018 2 Hotarare de constituire a Consiliului LocalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

15.11 Documentatia tehnico-economica - partea 11.pdf

01/08/2018 15.11 Documentatia tehnico-economica - partea 11E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.10 Documentatia tehnico-economica - partea 10.pdf

01/08/2018 15.10 Documentatia tehnico-economica - partea 10E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.9 Documentatia tehnico-economica - partea 9.pdf

01/08/2018 15.9 Documentatia tehnico-economica - partea 9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.8 Documentatia tehnico-economica - partea 8.pdf

01/08/2018 15.8 Documentatia tehnico-economica - partea 8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.7 Documentatia tehnico-economica - partea 7.pdf

01/08/2018 15.7 Documentatia tehnico-economica - partea 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.6 Documentatia tehnico-economica - partea 6.pdf

01/08/2018 15.6 Documentatia tehnico-economica - partea 6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.5 Documentatia tehnico-economica - partea 5.pdf

01/08/2018 15.5 Documentatia tehnico-economica - partea 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.4 Documentatia tehnico-economica - partea 4.pdf

01/08/2018 15.4 Documentatia tehnico-economica - partea 4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.3 Documentatia tehnico-economica - partea 3.pdf

01/08/2018 15.3 Documentatia tehnico-economica - partea 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.2 Documentatia tehnico-economica - partea 2.pdf

01/08/2018 15.2 Documentatia tehnico-economica - partea 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.1 Documentatia tehnico-economica - partea 1.pdf

01/08/2018 15.1 Documentatia tehnico-economica - partea 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14 Certificat de urbanism si avize de principiu.pdf

01/08/2018 14 Certificat de urbanism si avize de principiuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
13 Anexa 22  Tabel centralizator numere cadastrale
8_1_A_Ambulatorii_MAI_2018.pdf

01/08/2018 13 Anexa 22 Tabel centralizator numere cadastraleA1AA84F26245AE9F654300699D6FE9CBD5A129AD9A0863941C6D06
020E8713C6

12 Plan de amplasament vizat de OCPI.pdf

01/08/2018 12 Plan de amplasament vizat de OCPIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11 Extras CF si incheierea.pdf

01/08/2018 11 Extras CF si incheiereaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
10 Anexa 5 Declaratia  privind nedeductibilitatea TVA
8_1_A_Ambulatorii.pdf

01/08/2018 10 Anexa 5 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA379ABD70CC63AE1F6746F675804FB16E2E44E47A648FA735AD10FF2
80A0602BE

9 Anexa 4 Declaratia de angajament  8_1_A_Ambulatorii.pdf

01/08/2018 9 Anexa 4 Declaratia de angajamentBB279CC4FAA89EDCF09DA7E1F3EA1E3C02EB16627DFAB73DB2A19
56B1C75CD7B

8 Anexa 3  Declaratia de eligibilitate  8_1_A_Ambulatorii.pdf

01/08/2018 8 Anexa 3 Declaratia de eligibilitate89EC93EEE3642F5268E56325C2C16238F16468AE9038FB19DF3B85A
3B3102A29

7 Documente financiare 2017.pdf

01/08/2018 7 Documente financiare 2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6 Autorizatia de functionare.pdf

01/08/2018 6 Autorizatia de functionareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3 Sentinta de validare a mandatului primarului.pdf

01/08/2018 3 Sentinta de validare a mandatului primaruluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4 CI reprezentant legal.pdf

01/08/2018 4 CI reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5 Aviz Minister structura organizatorica.pdf

01/08/2018 5 Aviz Minister structura organizatorica57AA05469830870F1E54DF14AC99E64FE255596AFEFEA398D5BBD9
7A7FB8D4CB

27 Strategia pentru monitorizare.pdf

01/08/2018 27 Strategia pentru monitorizareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

28 Dovada colectarii si reciclarii  deseurilor semnat.pdf

01/08/2018 28 Dovada colectarii si reciclarii deseurilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

22 Fise de post si CV-uri.pdf

01/08/2018 22 Fise de post si CV-uriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

21 Dovada proiecte complementare.pdf

01/08/2018 21 Dovada proiecte complementareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

20 Nota incadrare in standarde de cost si oferte.pdf

01/08/2018 20 Nota incadrare in standarde de cost si oferteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
19 Anexa 6  Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii
8_1_A_Ambulatorii.pdf

01/08/2018 19 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau serviciiD1FB0C2EC8407E5FA9EE97157700B84038B62C6422341ED8E337554
FA7876CB9

18 Deviz General.pdf

01/08/2018 18 Deviz GeneralE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17 HCL de aprobare a doc. tehnice, inclusiv anexa.pdf

01/08/2018 17 HCL de aprobare a doc. tehnice, inclusiv anexaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16 Decizia etapei de incadrare Mediu.pdf

01/08/2018 16 Decizia etapei de incadrare MediuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.19 Documentatia tehnico-economica - partea 19.pdf

01/08/2018 15.19 Documentatia tehnico-economica - partea 19E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.18 Documentatia tehnico-economica - partea 18.pdf

01/08/2018 15.18 Documentatia tehnico-economica - partea 18E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.17 Documentatia tehnico-economica - partea 17.pdf

01/08/2018 15.17 Documentatia tehnico-economica - partea 17E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.16 Documentatia tehnico-economica - partea 16.pdf

01/08/2018 15.16 Documentatia tehnico-economica - partea 16E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.15 Documentatia tehnico-economica - partea 15.pdf

01/08/2018 15.15 Documentatia tehnico-economica - partea 15E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.14 Documentatia tehnico-economica - partea 14.pdf

01/08/2018 15.14 Documentatia tehnico-economica - partea 14E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.13 Documentatia tehnico-economica - partea 13.pdf

01/08/2018 15.13 Documentatia tehnico-economica - partea 13E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.12 Documentatia tehnico-economica - partea 12.pdf

01/08/2018 15.12 Documentatia tehnico-economica - partea 12E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

26 Macheta financiara.pdf

01/08/2018 26 Macheta financiara49E8DD415E227057D749A9F5CB58520DE78428D399D83DBF3F049F
BD292EC599

25 Adreverinta DSP furnizor public.pdf

01/08/2018 25 Adreverinta DSP furnizor publicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

24 Acordul conducerii spitalului.pdf

01/08/2018 24 Acordul conducerii spitaluluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23 Decizie membru echipa proiect.pdf

01/08/2018 23 Decizie membru echipa proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU
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NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Stefanescu Sergiu Ion

Secretar UAT Municipiul BlajFuncţie :

Telefon : 0745323644

0258710014

sergiustefanescu@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Stefanescu Sergiu Ion

Secretar UAT Municipiul BlajFuncţie :

Telefon : 0745323644

0258710014

sergiustefanescu@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

UAT Municipiul Blaj, solicitant al finantarii nerambursabile, are capacitatea administrativa de a implementa si opera investitia, fiind
responsabil de implementarea în bune conditii a proiectului, din punct de vedere tehnic si administrativ. Capacitatea administrativa rezulta
atat din proiectele implementate de catre UAT Municipiul Blaj (inclusiv proiecte finantate prin POR 2007-2013 finalizate) cat si din
experienta personalului implicat in implementarea proiectului. Solicitantul a implementat anterior 2 proiecte cu finantare nerambursabila si
are în diverse etape de evaluare o serie de proiecte privind investitii în infrastructura educationala, sociala si de mediu.
In vederea asigurarii managementului proiectului, s-a stabilit o unitate interna de proiect formata din 8 persoane cu experienta in
implemetarea proiectelor, inclusiv finantate prin programul operational regional din care 3 persoane din structura Spitalului Municipal. In
plus, unele activitati specifice managementui proiectelor cu finantare neramursabila (cereri de plata/rambursare, rapoarte de progres,
etc.), se vor contracta unui operator specializat în domeniu.
Echipa interna care va asigura managementul de proiect are urmatoarea componenta: manager de proiect, asistent manager, responsabil
financiar, responsabil tehnic (2 persoane), responsabil achiziţii, responsabil juridic, responsabil informare si publ. şi este pregătită pentru
implementarea şi supervizarea activităţilor specifice acestui proiect.
Responsabilii numiti in cadrul echipei de proiect, vor verifica si aproba/aviza documentele intocmite de executanti/prestator/furnizori.
Atasam strategia pentru monitorizarea implementării şi post implementării proiectului.

Capacitate administrativă

UAT Municipiul Blaj poate atrage resurse suplimentare, înregistrând un grad de îndatorare scazut, de 7,26% si un grad total de indatorare
de 12,44%, conform anexei nr. 1.3 atasate cererii de finantare.
De asemenea, UAT Municipiul Blaj inregistreaza un grad foarte ridicat de autofinantare din veniturile proprii (venituri proprii
incasate/venituri totale incasate) de 55,35%.
Municipiul Blaj va asigura implementarea investiţiei, cofinanţarea proiectului şi va suporta în totalitate cheltuielile neeligibile ale acestuia,

Capacitate financiară

Capacitate solicitant
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daca va fi cazul. În cadrul echipei de proiect a fost numită o persoană pe funcţia de responsabil financiar. Principalele responsabilităţi ale
acestuia vor fi:
- întocmirea notificărilor privind depunerea cererilor de rambursare, a cererilor de prefinanţare, precum şi a documentelor justificative ce le
însoţesc;
- asigurarea evidenţei contabile a proiectului folosind conturi analitice distincte;
- asigurarea pistelor corespunzătoare de verificare şi audit asupra modului de implementare a proiectului, în conformitate cu prevederile
contractului de finanţare;
- furnizarea datelor şi informaţiilor financiare solicitate de către auditorul contractat;
- participare la vizitele în teren desfăşurate de reprezentanţii OI pentru verificarea plăţilor efectuate în cadrul proiectului;
- furnizarea datelor şi informaţiilor financiare necesare pentru întocmirea rapoartelor de progres;
- asigurarea respectării itemilor bugetari iniţiali;
- întocmirea unei contabilităţi analitice a proiectului;
- întocmirea periodică a registrelor obligatorii;
- contabilizarea corectă, cronologică şi operativă a operaţiunilor de implementare a proiectului.

Pentru acoperirea tuturor aspectelor tehnice ale proiectului, in echipa interna de proiect au fost incluse doua persoane pe pozitia de
responsabil tehnic (una din cadrul UAT si una din structura Spitalului), care se vor asigura de implementarea din punct de vedere tehnic a
proiectului, verificand periodic stadiul lucrarilor/dotarilor si conformitatea echipamentelor medicale cu cerintele stabilite prin caietele de
sarcini.
De asemenea, pentru perioada de executie a lucrarilor se va contracta asistenta tehnica din partea proiectantului si dirigentie de santier.

Capacitate tehnică

Pentru urmărirea şi monitorizarea contractelor aferente proiectului, respectiv pentru parcurgerea tuturor etapelor specifice - stabilire clauze
contractuale, derulare proceduri de achiziţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, urmarire indeplinire contracte, din echipa de
proiect vor face parte un responsabil juridic şi un responsabili achiziţii, cu atribuţii stabilite conform informaţiilor din cadrul secţiunii resurse
umane. De asemenea, va fi contractată o firmă de consultanţă în achiziţii care va avea rolul de a sprijini echipa de proiect în achiziţionarea
aparaturii medicale aferente proiectului.

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Romania, jud. Alba, localitatea Blaj, str. Andrei Muresanu nr. 16.
Numar cadastral 75124 Blaj, suprafata toatala a terenului cu constructii: 8.345 mp
Cladirea ce face obiectul proiectului: 75124-C2, adresa: str. Andrei Muresanu nr. 16,
Blaj.
UAT Municipiul Blaj este titularul dreptului de proprietate publica asupra imobilului,
conform Cartii funciare nr. 75124, numar cadastral 75124 si a incheierii aferente de
intabulare.
Documentele prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului sunt:
Hotărârea nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

Centru

Alba

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Blaj
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul General al proiectului consta in extinderea cladirii ambulatoriului  integrat de specialitate al Spitalului Municipal Blaj si dotarea
acestuia, in vederea imbunatatirii serviciilor medicale oferite de Spitalul Municipal Blaj, obiectiv care va asigura creşterea accesiblităţii
serviciilor de sănătate in regim ambulatoriu pentru Municipiul Blaj si localitatile deservicte de Spitalul Municipal.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS 1. Creearea unui volum construit care sa asigure intregul necesar de functiuni medicale caracteristice unui ambulatoriu
integrat prin extinderea cladirii existente

2. OS 2. Introducerea, instalaţiilor, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor aferente

3. OS 3. Organizarea spatiilor pentru asigurarea fluxurilor si a conditiilor impuse prin normele in vigoare

4. OS 4. Implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătăţirea eficienţei energetice şi monitorizarea
consumurilor de energie

5. OS 5. Dotarea Ambulatoriului de specialitate cu echipamente medicale performante si mobilier specific cabinetelor medicale

6. OS 6. Imbunatatirea indicatorilor de activitate ai spitalului prin creşterea ponderii serviciilor de specialitate acordate în ambulator
si scaderea ratei de spitalizare

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice ambulatoriului de specialitate in
suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate instalatiile/utilitatile necesare si se va
implementa un sistem de management energetic al cladirii BMS.

2. 2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific activitatilor medicale
ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale ambulatorii. De asemenea vor fi
dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. 3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de spitalizare din Spitalul Municipal
Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Context

Situatia actula a ambulatoriilor din tara noastra este precara, calitatea serviciilor fiind direct proportionala cu infrastructura existenta. Lipsa
sau insuficienta dotarilor de specialitate si a spatiilor conforme, genereaza dificultati atat pentru personalul medical cat si pentru pacienti.
Tratamentele care ar putea fi efectuate in sistem ambulatoriu, se realizeaza de multe ori cu spitalizare, sectiile cu paturi benficiind de mai
multe dotari. Din aceste motive, Strategia nationala de sanatate 2014-2020 propune o serie de masuri astfel incat ambulatoriile să deţină
o pondere mult mai importantă în oferirea de servicii medicale de specialitate şi să constituie un filtru eficace în reducerea spitalizărilor
evitabile. In acest sens, una dintre ariile strategice este consolidarea calitatii şi eficacităţii serviciilor furnizate în ambulatorul de
specialitate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art. 127^1, Obiectivele asistenţei
medicale ambulatorii de specialitate sunt:
•furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului în regim ambulatoriu în vederea protejării, menţinerii
sau îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei;
•asigurarea continuităţii de diagnostic şi terapeutice a serviciilor de sănătate prin integrare verticală cu asistenţa medicală primară şi cu
cea spitalicească.
Astfel, ambulatoriiile au un rol fundamental in cresterea indicatorilor de sanatate a populatiei, iar calitatea infrastructurii ambulatorii este
direct proportionala cu calitatea serviciilor medicale respectiv cu valorile indicatorilor rezultati.
Cladirea propusa pentru extindere si dotare cu aparatura medicala este situata la adresa Str. Andrei Muresanu nr. 16, mun. Blaj, jud. Alba,
CF 75124 Blaj Nr. cadastral 75124-C2 si se afla in intravilanul municipiului Blaj si in proprietatea publica a Municipiului Blaj (UAT), care va
realiza investitia propusa prin prezentul proiect. Cladirea supusa extinderii, face parte din ansamblul edificat apartinand Spitalului
Municipal Blaj.
Starea actuala a ambulatoriului este precara din punct de vedere al spatiilor, acestea fiind insuficiente pentru respectarea tuturor
prevederilor in domeniu si furnizarea corespunzatoare a serviciilor medicale ambulatorii. Volumul cladirii existente nu este suficient pentru
volumul functiunilor medicale ale ambulatoriului integrat. De asemenea, dotarile sunt insuficiente si nu este asigurat minimul obligatoriu
prevazut de legislatia specifica, respectiv Ordinul   Nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale.
Din aceste motive se impune realizarea imediata a interventiilor de extindere a cladirii pentru asigurarea spatiilor necesare si dotarea

22



cabinetelor medicale cel putin cu echipamentele minime obligatorii prevazute de legislatia in vigoare.
Spitalul Municipal Blaj este un spital de tip general care are in structura sa urmatoarele specialitati: medicina interna, cardiologie, chirurgie
generala, obstetrica ginecologie, pediatrie, neonatologie, ATI, boli infectioase, neurologie, psihiatrie, CPU, Ambulatoriu integrat avand in
structura organizatorica un numar de 277 de paturi. Infiintat in anul 1951, Spitalul Municipal Blaj este situat la o distanta de 36 Km de
municipiul Alba si deserveste populatia municipiului Blaj si a localitatilor apartinatoare (20.832 locuitori) precum si localitatile apropiate de
pe Valea Tarnavelor, in total in jur de 50.000 de locuitori.
Ambulatoriul Spitalului Municipal Blaj este singurul ambulatoriu din zona deservita, respectiv Municipiul Blaj, localitatile apartinatoare si
localitatile din apropierea Municipiului, care nu au ambulatorii de specialitate.
Spitalul este de tip multipavilionar alcatuit din 2 corpuri de cladiri,
Ambulatoriul integrat îşi desfaşoară activitatea in cele 2 cladiri ale spitalului, iar prin proiect se propune extinderea spitalului şi mutarea
secţiilor de ambulatoriu astfel incat activitatea medicala se se realizeze într-un sistem unitar, intr-o singura cladire amenajata si echipata
corespunzator.
Structura ambulatoriului pe specialităţi este următoarea:
Medicină Internă
Cardiologie
Chirurgie generala
Urologie
Ortopedie si traumatologie
Obstetrică-Ginecologie
Oftamologie
Pediatrie
Neurologie
Psihiatrie
Dermatovenerologie
Pneumologie
Endocrinologie
O.R.L.
Chirurgie vasculara
 Boli infectioase.
Laboratoare:
Laborator analize medicale
Laborator radiologie si imagistica medicala
Laborator explorari functionale
Laboratoarele sunt unice, deservind atat sectiile cu paturi cat si ambulatoriul integrat.
Aparat functional
Conform art. 44 din  Ordinul nr. 914/200, sectorul ambulatoriu poate fi accesibil după cum urmează:
a) direct din exterior, situaţie în care va fi dotat cu anexe specifice (garderobă, punct de informaţii şi control acces, cabine telefonice);
b) din holul intrării principale a spitalului, caz în care pacienţii vor beneficia de toate serviciile şi anexele prevăzute pentru vizitatori şi
însoţitori.
Astfel, pentru o buna functionare a ambulatoriulu este necesar ca acesta sa-si desfasoare activit. intr-o locatie amenajata corespunzator,
in imediata apropiere a sectiilor spitalului.
Prin proiectul de fata, se propune extinderea corpului C2 existent din incinta spitalului şi mutarea secţiilor de ambulatoriu astfel incat
activitatea medicala se se realizeze conform prevederilor in vigoare.
Ambulatoriul va fi organizat cf. Ordinului 914/2006 in:
a) cabinete de consultaţie (în specialităţi din profilul spitalului şi în specialităţi conexe cu acestea);
b) camere pentru pansamente şi tratamente curente;
c) spaţii de aşteptare aferente cabinetelor;
d) birou de programare şi evidenţă a pacienţilor;
e) trusă pentru medicamente specifice (după caz);
f) anexe pentru personalul medical;
g) grupuri sanitare şi boxă pentru curăţenie.
Dotarea actuala se compune din echipamentele spitalului destinate activitatilor spitalicesti, ambulatoriul neavand echipamentele proprii.
Aceasta situatie ingreuneaza activitatea medicala a ambulatoriului, prioritate avand sectiile cu paturi.
In plus, echipamentele spitalului sunt insuficiente, inadecvate si o mare parte dintre ele iesite din durata normala de functionare. În ultimii
ani, s-au achiziţionat doar echipamente medicale de maximă necesitate.
Prin proiect se propune pastrarea aparatelor existente in spital, iar pentru ambulatoriu avand in vedere reorganizarea acestuia intr-o noua
locatie se propune achizitionarea tuturor echipamentelor si dotarilor necesare desfasurarii activitatilor medicale conform prevederilor
legale in vigoare.
Spitalul dispune de toate facilităţile de întreţinere necesare si resurse umane calificate necesare utilizării infrastructurii/echipamentelor
asigurate prin proiect.
Documentele strategice relevante în implementarea proiectului sunt:
1. Titlul strategiei: Strategia Nationala de sanatate 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 18 Noiembrie
2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea
Strategiei naţionale.
Modul de relaţionare a proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanţare cu strategia menţionată:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art. 127^1, Obiectivele asistenţei medicale
ambulatorii de specialitate sunt:
- furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului în regim ambulatoriu în vederea protejării, menţinerii
sau îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei;
- asigurarea continuităţii de diagnostic şi terapeutice a serviciilor de sănătate prin integrare verticală cu asistenţa medicală primară şi cu
cea spitalicească.
Astfel, ambulatoriiile au un rol fundamental in cresterea indicatorilor de sanatate a populatiei, iar calitatea infrastructurii ambulatorii este
direct proportionala cu calitatea serviciilor medicale respectiv cu valorile indicatorilor rezultati.
Strategia nationala de sanatate 2014-2020 propune o serie de masuri astfel incat ambulatoriile să deţină o pondere mult mai importantă în
oferirea de servicii medicale de specialitate şi să constituie un filtru eficace în reducerea spitalizărilor evitabile. In acest sens, una din ariile
strategice este consolidarea calitatii şi eficacităţii serviciilor furnizate în ambulatorul de specialitate.
2. Titlul strategiei: Strategia de dezvoltare a judetului Alba pentru perioada 2014-2020
Modul de relaţionare a proiectului cu strategia judetului consta in faptul ca acesta contribuie la atingerea indicatorilor/rezultatelor din
domeniul sanatatii propusi in strategie si la implementarea investitiilor programate pentru Spitalul Municipal Blaj.
3. Titlul programului: Programul Operational Regional 2014-2020.
Modul de relaţionare a proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanţare cu programul menţionat: Prin activitatile de
reabilitare/modernizare/dotare a ambulatoriului, proiectul contribuie la atingerea obiectivului tematic al POR 2014-2020 - OT 9 –
promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, obiectiv specific 8.1.
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Proiectul este complementar cu alte proiecte finanţate în cadrul altor programe, inclusiv in cadrul Programului Operational Regional:
Titlul proiectului: „MODERNIZARE STRAZI URBANE TUDOR VLADIMIRESCU SI MIHAIL KOGALNICEANU IN MUNICIPIUL BLAJ,
JUDETUL ALBA”
Program de finantare: Programul Operational Regional 2007-2013
Codul SMIS 5146, dată depunere 02.03.2009, data semnare contract 11.03.2010, valoarea totală proiect 9.228.349,10 lei, valoarea totală
eligibilă a proiectului 7.737.542,20 lei, sursa de finanţare Uniunea Eropeana
Modul de relaţionare cu proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare: Cele doua proiecte se completeaza, proiectul implementat
constand in reabilitarea strazilor T. Vladimirescu si M. Cogalniceanu care asigura accesul rutier catre Ambulatoriu. Astfel, primul proiect
asigura accesul catre infrastructura ambulatorie, iar cel de-al doilea isi propune imbunatatirea accesibilităţii serviciilor medicale furnizate in
amb.

Justificare

Ambulatoriul Spitalului Municipal Blaj este singurul ambulatoriu din zona deservita, respectiv Municipiul Blaj, localitatile apartinatoare si
localitatile din apropierea Municipiului, care nu au ambulatorii de specialitate. Spitalul isi desfasoara activitatea medicala, cu si fara
spitalizare in cladirile aflate pe strada Andrei Muresanu nr. 16. Cabinetele medicale din structura ambulatoriului sunt organizate in cadrul
celor doua cladiri ale spitalului: 751240-C1 Policlinica si 75124-C2 Spital.
Din punct de vedere functional, cabinetele ambulatoriului nu sunt grupate si nu sunt amplasate intr-o singura locatie, spatiile existente nu
sunt suficiente pentru asigurarea conditiilor de suprafata, circuite si functionalitati prevazute de Ordinul nr. 914/2006, pentru aprobarea
normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatie sanitare de functionare.
Proiectul propune solutionarea problemelor prin extinderea cladirii spitalului si mutarea cabinetelor medicale in aripa extinsa a cladirii.
Exitenderea se va realiza pe orizontala, cu o cladire noua similara similara celei existente si alipita cladirii spitalului 75124-C2.
Astfel se propune aducerea sectiilor de ambulatoriu in spatiile nou-create si  dotarea cu aparatura medicala si mobilier medical necesare
in vederea asigurarii functiunilor specifice de baza ale programului de ambulatoriu.
Situatia analizata releva necesitatea gruparii serviciilor de sanatate in sistem ambulatoriu intr-o unitate a carei activitate sa fie corelata cu
functiunile spitalului fara intersectia fluxurilor principale, avand in vedere programul de functionare si specificul procedurilor medicale
desfasurate.
Articulatia dintre cele doua cladiri va fi realizata printr-un rost de tasare caracteristic si la fiecare nivel (subsol, parter, etaj 1,2 si 3 ) va
exista o circulatie orizontala ce va lega cladirea veche a spitalului de cea noua a ambulatoriullui integrat asa cum prevede legislatia si
normativele in vigoare.
Spatiile studiate vor trebui  sa corespunda urmatoarelor functiuni: cabinete pentru consultatie, sali de asteptare, laboratoare pentru analize
medicale si investigatii, spatii pentru personalul medical, vestiare, grupuri sanitare, spatii tehnice si spatii de depozitare a inventarului
medical.
Intrucat functiunile specifice complexe solicitate de acest program de asistenta medicala nu pot fi gazduite exclusiv de cladirile existente
ale spitalului, se propune extindera cladirii C2 pentru desfasurarea activitatilor medicale in sistem ambulatoriu.
Spatiul existent in cladirile spitalului este prea mic ca suprafata pentru activitatea ambulatoriului.
Pentru o functionare normala a cabinetelor ambulatoriului, este necesara extinderea cladirilor existente. Totodata se impune executarea
lucrarilor privind asigurarea standardelor de protectie impotriva incendiilor, instalatii antiefractie si de supraveghere. De asemenea, este
necesara asigurarea conditiilor de acces a persoanelor cu dizabilitati.
Un obiectiv important al proiectului pentru adaptarea infrastructurii spitalului la nevoile persoanelor cu dizabilitati este construirea unui lift
in corpul nou de cladire. In acest fel exista acces pentru aceasta categorie si nu numai, catre toate cabinetele medicale.
Avand in vedere pe de o parte valoarea interventiilor necesare, iar pe de alta parte lipsa fondurilor de investitii la nivel local, o oportunitate
de realizare a proiectului o constituie existenţa fondurilor europene nerambursabile prin POR 2014-2020 ca sursă de finanţare în domeniul
incluziunii sociale, serviciilor sociale şi al economiei sociale.

Lista echipamentelor si dotarilor ce fac obiectul prezentului proiect a fost stabilita în acord cu necesităţile existente în Ambulatoriu,
legislatia specifica aplicabilă, indicatorii specifici, costurile de operare, resursele financiare şi umane disponibile şi prevederile Contractului
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Legislaţia naţională aplicabilă în vigoare:
- Ordin Nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor
medicale;
- Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea
obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
- Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1.301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind
functionarea laboratoarelor de analize medicale.
Numărul de pacienţi pentru care beneficiază de echipamentele medicale a fost calculat in baza datelor statistice inregistrate de Spitalul
Municipal Blaj in ultimul an (2017). Rolul şi funcţiunea fiecărui echipament propus au fost furnizate de către medicii din cadrul cabinetelor
de specialitate unde vor fi utilizate.
Aparatura propusa spre achiziţionare este strict necesara mai ales pentru explorare şi diagnosticare corectă, ceea ce reprezintă premiza
principală pentru un tratament adecvat. Dotarea cu aparate performante a ambulatoriului reprezintă o necesitate urgentă, având în
vedere: adresabilitatea pacientilor; resursa umană calificată (medici specialişti cu componenţă în ecografie în funcţie de specialitatea
deţinută); posibilităţile limitate ale laboratorului de radiologie şi imagistică medicală care deserveşte atât secţiile, cât şi ambulatoriul - liste
de aşteptare mari; posibilitatea de diagnostic rapid cu aparate performante si tratament imediat, cee ace presupune sanse mai mari de
tartare a bolilor si durata de recuperare mai scurta; finalizarea actului medical la nivel local, nefiind necesară trimiterea bolnavului în centre
universitare; morbiditatea crescută, în special în patologia cardio - vasculară (cea mai importantă cauză de deces şi morbiditate la nivel
mondial).
Dotarile incluse in proiect sunt:
AMBULATORIU DE SPECIALITATE MEDICINA INTERNA: Electrocardiograf, Set dispozitive medicale mici, Monitor pacienti,
Concentrator de oxigen, Defibrilator automat, Aparat ecograf, Laringoscop , Coagucheck, Pulsoximetru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CARDIOLOGIE: Electrocardiograf, Ecocardiograf, Echipament testare efort, Aparat de monitorizare
EKG ambulatorie, Set dispozitive medicale mici.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CHIRURGIE GENERALA: Set dispozitive medicale mici, Lampa bactericida, Bisturiu electric,
Aspirator chirurgical, Monitor functii vitale, Coagulator cu infrarosu, Negatoscop.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CHIRURGIE VASCULARA: Set dispozitive medicale mici, Doppler vascular, Ecograf cord.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE UROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Negatoscop, Lampă ultraviolete.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Negatoscop.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE OBSTETRICA-GINECOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Reflector cu picior, Instrumentar de
specialitate, Ecograf, Electrocauter.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE OFTALMOLOGIE: Biomicroscop, Set dispozitive medicale mici, Autokeratorefractometru,
Tonometru.
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AMBULATORIU DE SPECIALITATE PEDIATRIE: Set dispozitive medicale mici, Reflector cu picior, Trusă de prim ajutor, Butelie mică de
oxigen cu mască, Aspirator portabil, Lampă ultraviolete, Pulsoximetru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE DERMATOVENEROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Lampă ultraviolete, Reflector,
Electrocauter, Criocauter cu accesorii, Microscop de laborator, Trusa instrumentar chirurgical de specialitate.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PNEUMOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Spirometru, Negatoscop, Trusă de puncţie pleurală.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ENDOCRINOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Exoftalmometru, Sfingomanometru, Instrument
de antropometrie.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ORL: Sursă de oxigenoterapie cu barotaj, Sursă de aspirat, Set dispozitive medicale mici, Scaun
ORL, Audiometru, Timpanometru, impedantmetru.
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE: Analizor de biochimie, Analizor de imunologie, Analizor pentru efectuarea examenului sumar de
urina, Aparat pentru compartimentul de bacteriologie, Analizor automat hematologie, Pipete.
LABORATOR DE EXPLORARI FUNCTIONALE: Electrocardiograf, Dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic, Spirograf,
Flowscreen, Pulsoximetru.
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA: Sistem PACS pentru imagistica medicala.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE BOLI INFECTIOASE: Set dispozitive medicale mici, Frigider pentru produse biologice, Echipament
de intervenţie de urgenţă în insuficienţe respiratorii acute, Sursă mobilă de lumină.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE NEUROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Electroencefalograf.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PSIHIATRIE: Set dispozitive medicale mici.
MOBILIER/DOTARI SPECIFICE CABINETELOR MEDICALE: Canapele examinare cu suport perfuzie, Dulapuri medicale, birouri, si
scaune, Dulapuri fisier, Masute instrumentar, Canapele 2 locuri psihiatrie, Dispensere sapun+Dispensere hartie, Bancute sau canapele
sali de asteptare.
Justificarea necesitatii includerii dotarilor in proiect este prezentata sub forma de anexa la Studiul de Fezabilitate.

Grup ţintă

Serviciile medicale prestate de ambulatoriul din cadrul spitalului municipal Blaj se adreseaza populaţiei municipiului Blaj si localitatilor
apartinatoare (20.832 locuitori)  precum si localitatile apropiate de pe Valea Tarnavelor, in total in jur de 50.000 de locuitori.
Dimensiunea pietei tinta: 50.000 persoane.
Beneficiari direcţi:
1. Populatia deservita de Spitalul Municipal Blaj (Locuitorii/ pacienţii sau viitorii pacienţi) in numar de aprox. 50.000 persoane, principalii
beneficiari ai serviciilor medicale furnizate in cadrul imobilului ce face obiectul proiectului. Conform inregistrarilor statistice ale Spitalului, în
anul 2017 au fost efectuate în cadrul cabinetelor de specialitate din Ambulatoriul integrat un număr de 29.342 consultaţii. In laboratoare s-
au efectuat 5.523 investigatii si 53.104 analize medicale.
2. Ambulatoriul integrat de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Blaj. Efectele proiectului asupra acestuia sunt în primul rând
financiare pentru că proiectul, deşi nu va genera venituri directe, va conduce la o imbunatatire considerabila a infrastructurii pentru
activitatile medicale;
3. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în Ambulatoriul integrat de specialitate, care va beneficia în mod direct de rezultatele
proiectului – spatii adecvate si aparatură medicală modernă care va facilita diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor
Beneficiari indirecţi:
1. UAT Municipiul Blaj – solicitant al finanţării nerambursabile şi proprietar al cladirii publice; Instituţia publică va beneficia indirect de
rezultatele acestui proiect, fiind în situaţia de a aloca mai puţini bani pentru extinderea si dotarea cu aparatură medicală a Spitalului
Municipal, unitate medicala aflată în subordinea acestuia.
2. Spitalul Municipal Blaj – utilizatorul cladirii, care furnizeaza in cadrul acesteia servicii medicale ambulatorii si care va beneficia de
spatiile necesare conform cerintelor actuale. Prin reorganizare, vor fi de asemenea eliberate unele spatii din spital, care vor putea fi
utilizate pentru alte necesitati imediate ale spitalului.

Beneficiile aduse domeniului sanatatii prin implementarea proiectului, constau in:
- cresterea calitatii serviciilor medicale ambulatorii
- asigurarea distribuţiei teritoriale echilibrate a serviciilor medicale ambulatorii
- imbunatatirea starii de sanatate a populatiei
- scaderea gradului de spitalizare si anumarului de internari
- creşterea gradului de siguranţă a populaţiei prin consolidarea sistemului integrat de urgenţă şi asigurarea accesibilităţii la
asistenţa medicală de urgenţă adecvată în mod echitabil
În perioada de implementare a proiectului, toate grupurile interesate vor fi informate prin activităţile de informare şi publicitate prevazute in
cererea de finantare, iar dupa implementarea proiectului, se vor realiza actiunile de informare si publicitate, inclusiv pe site-ul oficial al
Spitalului Municipal Blaj si pe site-ul oficial al Municipiului Blaj.
Informarea grupurilor interesate se realizeaza si prin intermediul Hotararilor de aprobare a SF/DALI (in faza de pregatire) si a proiectului
(in faza de precontractare), care se publica pe site-ul Municipiului Blaj - solicitantul finantarii nerambursabile.

Sustenabilitate

Valorificarea rezultatelor consta in: asigurarea sustenabilitatii investitiei, continuarea activitatilor de dezvoltare a serviciilor medicale,
comunicarea rezultatelor, exemplu de buna practica pentru alte entitati.
Sustinerea financiara a investitiei va fi asigurata de UAT Municipiul Blaj, in faza de implementare a proiectului, prin cofinantarea acestuia
si finantarea unor eventuale cheltuieli suplimentare, iar in faza de operare, in calitate de proprietar al obiectivului si ordonator principal de
credite va fi responsabil cu intretinerea si exploatarea acestuia. Cheltuielile necesare pentru intretinere vor fi asigurate prin grija Consiliului
Local si incluse in bugetul anual de cheltuieli al spitalului municipal.
O parte din cheltuielile de operare vor fi sustinute prin decontarile cu Casa de Asigurari de Sanatate, conform procedurilor in vigoare.
Din punct de vedere institutional, in faza de implementare, UAT Muncipiul Blaj, in calitate de solicitant al finantarii nerambursabile va
implementa proiectul, cu sprijinul Spitalului Municipal prin conducerea acestuia si a membrului numit in echipa de implementare.
Dupa incetarea finantarii nerambursabile, Spitalul Municipal Blaj va mentine si utiliza infrastructura creata, conform procedurilor si
protocoalelor de lucru, aprobate de conducerea spitalului si Consiliul Local. De asemenea, se va asigura de obtinerea tuturor avizelor de
functionare in conditiile legii.

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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Sustenabilitatea proiectului este asigurata si de indicatorii activitatii financiare a solicitantului din ultimul exercitiu financiar (2017), dupa
cum urmeaza:
-gradul total de îndatorare scazut de 7,26% si gradul total de indatorare de 12,44%, conform anexei nr. 1.3 atasate cererii de finantare
- gradul foarte ridicat de autofinantare din veniturile proprii de 55,35%, calcuat ca si raport intre veniturile proprii incasate (31.625.101 lei)
si veniturile totale incasate(57.139.450 lei).
Activitatile desfasurate dupa implementare, vor fi aceleasi ca si cele prezente, respectiv servicii medicale ambulatorii si laboratoare.
Spitalul Municipal Blaj detine propriul aparat administrativ precum si personalul necesar asigurarii serviciilor medicale, operarii si intretinerii
infrastructurii.
De administrarea propriu-zisa va fi responsabila conducerea Spitalului.  Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor şi atribuţiilor ce îi revin,
aparatul propriu administrativ al Spitalului este structurat in felul urmator:
- Consiliul de administratie (care se supune consiliului local)
- Comitet director format din Manager, Director medical si Director financiar-contabil
- Consiliul de etica.

Orizontul de timp al desfăşurării activităţilor de susţinere, continuare şi durabilitate a proiectului este nelimitat, precum durata
de utilizare a cladirii de catre Spital.
Dupa finalizarea investiţiei Ambulatoriul integrat de specialitate va funcţiona, în continuare, conform prevederilor Legii 95/2006, art. 140
asigurându-şi finanţarea activităţii din veniturile proprii realizate ca urmare a contractelor încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate şi din
contravaloarea serviciilor prestate în afara acestor cotracte.
Ambulatoriul de specialitate este finanţat în funcţie de serviciile oferite, în grade diferite de complexitate în cadrul consultaţiei de
specialitate, pe bază de puncte, fiecare punct având o valoare unică pe ţară, care trimestrial se regularizează.
Toate cheltuielile suplimentare asociate exploatării proiectului, după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, vor fi
asigurate de Spitalul Municipal Blaj cu sprijinul UAT Municipiul Blaj.

Implementarea proiectului va fi realizata de catre UAT Municipiul Blaj cu sprijinul Spitalului Municipal Blaj si nu necesita acorduri
institutionale cu părţi terţe.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Infrastructura ce face obiectul proiectului este in proprietatea publica a UAT Municipiul Blaj, ocupata de Spitalul Mnicipal Blaj, institutie
aflata in subordinea sa.
Operatorul investitiei este Spitalul municipal, furnizor de servicii medicale cu spitalizare si nespitalicesti. Acesta va gestiona infrastructura
dupa incheierea proiectului, ca si in prezent, in acord cu avizele/autorizatiile de functionare, legislatia specifica in vigoare si Hotararile
Consiliului Local Blaj.
Referitor la exploatarea dotarilor achizitionate prin proiect, in cadrul specificatiilor tehnice ale echipamentelor din caietele de sarcini se vor
prevedea conditii privind instalarea si punerea in functiune a aparatelor, conditii de garantie si post-garantie.
Spitalul are in structura sa angajati care se ocupă de verificarea, întreţinerea şi calibrarea aparaturii medicale existente.
Pentru activitatea de service, după perioada de garanţie, se vor achiziţiona servicii de la operatori economici autorizati si acreditati,
conform normelor in vigoare. Cheltuielile cu
întreţinerea, după expirarea garanţiei, vor fi suportate din bugetul Spitalului Municipal Blaj.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Nu se aplica

Relevanţă

Nu este cazul

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Nu este cazul

Aria prioritară SUERD

Proiectul de extindere si dotare a Ambulatiului Blaj este în concordanţă cu Obiectivul strategic 4.3. ”Consolidarea serviciilor ambulatorii de
specialitate pentru creşterea ponderii afecţiunilor rezolvate în ambulatorul de specialitate şi reducerea poverii prin spitalizarea continuă” şi
cu Obiectivul strategic 7.2. Imbunăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim ambulatoriu prin asistenţă medicală
comunitară, medicină de familie şi ambulatorul de specialitate din Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.
De asemenea, proiectul este în concordanţă cu Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru 2014-2020, Rezultatul propus “extinderea,
diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor medicale, sociale, ale administraţiei publice, etc. dar şi a accesului la acestea în rândul
populaţiei”.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Strategia Naţională privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2014-2020

 - Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020
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Riscuri

Analiza de risc s-a realizat la nivel calitiativ, in conformitate cu recomandarile pentru proiecte care nu intra in categoria proiectelor majore
(proiectele majore necesitand si o analiza cantitativa de risc).
Scopul analizei riscurilor este de a evalua probabilitatea ca aceste modificari sa aiba loc efectiv, avand rezultatele exprimate ca o deviatie
medie si standard estimata pentru acei indicatori.
Avand in vedere faptul ca acest proiect nu este unul major, analiza de risc va sublinia importanta incadrarii in valorile stabilite ale investitiei
in vederea atingerii eficientei scontate a proiectului.
In continuare, este prezentata analiza de risc cu tipurile de riscuri identificate si masurile de diminuare sau chiar eliminare a acestora:

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Indisponibilitatea/insuficienta resurselor financiare pentru
acoperirea cheltuielilor aferente proiectului pana la rambursare

- Planificarea riguroasa a platilor necesare pentru
proiect (buget, activitati, plan anual de cheltuieli)
- Includerea sumelor necesare, conform planificarii
cheltuielilor, in bugetul Consiliului Local
- Alocarea temporara, pana la rambursare, a unor
sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul Consiliului
Local

Impact: semnificativ

2. Indisponibilitatea/insuficienta resurselor financiare pentru co-
finanţare si pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile

- Realizarea corecta a devizului/bugetului proiectului
(corelat cu activitatile si rezultatele propuse, inclusiv pentru
situatii neprevazute)
- Includerea sumelor necesare pentru co-finanţare si
pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile in hotararea de
aprobare a proiectului
- Includerea sumelor necesare in bugetul Municipiului
Blaj
- Alocarea temporara, pana la remedierea situatiei
(realizarea demersurilor de includere a cheltuielilor in bugetul
local), a unor sume disponibile pentru alte cheltuieli, din
bugetul propriu

Impact: semnificativ

3. Intârzieri în rambursarea/plata cheltuielilor sau a pre-finantarii - Planificarea din timp a cererilor de pre-finantare,
rambursare si plata
- Includerea sumelor necesare, conform planificarii
cererilor de rambursare si plata, in bugetul local
- Alocarea temporara, pana la rambursare, a unor
sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul local

Impact: mediu

4. Neîncadrare în costurile prevăzute iniţial - Prevederea de cheltuieli diverse si neprevazute in
deviz si in bugetul proiectului
- Alocarea temporara, pana la remedierea situatiei
(includerea cheltuielilor suplimentare in bugetul local), a unor
sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul local

Impact: mediu

5. Intârzieri în desfăşurarea unor activităţi care duc la deficit de
fluxuri de numerar (de ex. nu se pot depune cererile de
rambursare/plata conform programarilor si nu se incaseaza
sumele necesare pentru continuarea activitatii)

- Programarea realista a activitatilor si prevederea
unor timpi de rezerva
- Pregatirea procedurilor de achizitie din timp, pentru
incadrarea in termenele stabilite
- Urmarirea permanenta a incadrarii in timpii propusi
- Actualizarea si modificarea planificarilor, daca este
necesar, cu masuri de asigurare a resurselor financiare
suplimentare rezultate.

Impact: mediu

6. Modificarea cadrului legislativ, care poate afecta structura si
activitatea echipei de implementare a proiectului, cheltuielile
prevazute in bugetul proiectului, etc.

- Stabilirea din faza de pregatire a proiectului, a
componentei echipei interne
- Stabilirea fiselor de post cu detalierea activitatilor
fiecarui membru al echipei interne
- Alocarea temporara, pana la remedierea situatiei, a
unor sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul local
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

Impact: mic

7. Cresterea taxelor si impozitelor - Prevederea in bugetul local a unui fond de rezerva
- Alocarea temporara, pana la remedierea situatiei
(includerea cheltuielilor suplimentare in bugetul local), a unor
sume disponibile pentru alte cheltuieli, din bugetul local.

Impact: mediu

8. Instabilitatea angajatilor care poate afecta echipa de
implementare a proiectului

- Stabilirea minutioasa a posturilor si a fiselor de post
- inlocuirea membrilor echipei de proiect care renunta
la locul de munca, conform fisei postului, cu mentinerea
conditiilor privind studiile si expertiza necesare.

Impact: mediu

9. Riscuri de conflict sau comunicare defectuoasa în cadrul
echipei de proiect

- Stabilirea unor proceduri de lucru si comunicare in
cadrul echipei
- Stabilirea clara a atributiilor prin fisele de post
- Acoperirea tuturor activitatilor prin fisele de post
- Repartizarea uniforma a volumului de munca in
cadrul echipei prin fisele de post
- Stabilirea posibilitatii de inlocuire intre membrii
echipei pe durata concediilor de odihna si programarea
corespunzatoare a concediilor.

Impact: mic

10. Lipsa procedurilor şi  a instrucţiunilor de lucru - Stabilirea procedurilor si a strategiilor de lucru in faza
de pregatire si imediat dupa semnarea contractului de finantare
(manager de proiect, asistent manager).

Impact: mediu

11. Proiectarea neadaptata la conditiile specifice infrastructurii
actuale si a situatiei din teren, ca urmare a evaluarii incorecte
a starii actuale a infrastructurii

- Realizarea Auditului energetic al cladirii vizate de
proiect
- Realizarea expertiezei tehnice a cladirii
- Stabilirea necesitatilor spitalului impreuna cu
conducerea acestuia
- Adoptarea in SF/DALI si PT a solutiilor propuse de
expertul tehnic

Impact: semnificativ

12. Intarzieri in realizarea lucrarilor, datorita alocarilor defectuoase
de resurse din partea executantului

- Stabilirea resurselor necesare si a timpilor de lucru in
documentatia tehnico-economica (caiete de sarcini)
- Includerea de clauze asiguratorii in contractul de
executie: penalizari de intarziere, daune-interese, garantie de
buna executie

Impact: mediu

13. Nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de
calitate in executia lucrarilor

- Descrierea tuturor specificatiilor tehnice si a
standardelor de calitate in caietele de sarcini
- Asigurarea corespunzatoare a dirigentiei de santier
- Asigurarea asistentei tehnice din partea
proiectantului.

Impact: semnificativ

14. Indisponibilitatea temporara a unor materiale ca urmare a
cresterii cererii pe piata a materialelor de constructii

- Impunerea si urmarirea in faza de atribuire a
contractului a existentei unor surse certe de aprovizionare
- Planificarea riguroasa a lucrarilor si urmarirea de
catre diriginte a realizarii/programarii comenzilor de materiale in
timp util
- Plata executantului in termenele stabilite, astfel incat
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

acesta sa dispuna de resursele financiare necesare platilor
catre furnizorii de materiale
- Prevederea unor clauze contractuale de asigurare
din timp a materialelor necesare.

Impact: mediu

15. Aparitia necesitatii realizarii de lucrari suplimentare,
neprevazute

- Realizarea tuturor studiilor necesare in faza de
pregatire a proiectului pentru stabilirea cat mai detaliata si
exacta a lucrarilor necesare
- Realizarea proiectui tehnic si a detaliilor de executie
complete si corecte, pentru stabilirea corecta a tuturor lucrarilor
necesare
- Prevederea de cheltuieli diverse si neprevazute in
devizul si bugetul proiectului, pentru acoperirea lucrarilor ce nu
puteau fi prevazute in fazele de pregatire a proiectului.

Impact: semnificativ

16. Potentiale modificari ale solutiilor tehnice, ce pot duce la
anularea/diminuarea platilor din fonduri nerambursabile

- Asigurarea solutiilor tehnice optime rezultate din
recomandarile expertilor tehnici
- Prevederea de clauze contractuale cu executantul
care sa impuna pastrarea solutiilor tehnice
- Daca sunt strict necesare, modificarile de solutii vor fi
realizate in acord cu procedurile emise de OI/AM POR.

Impact: semnificativ

17. Conditii meteo improprii realizarii lucrarilor de constructie - Stabilirea unor timpi de rezerva in graficul de
executie si in calendarul activitatilor

Impact: mic

18. Formulare neclară a obiectivelor sau a priorităţilor proiectului - Stabilirea exacta si detaliata a obiectivelor proiectului
in faza de pregatire, corelarea obiectivelor cu rezultatele
propuse, activitatile, bugetul si indicatorii proiectului.

Impact: semnificativ

19. Intarzieri in achizitiile publice (incepere cu intarziere,
contestatii, etc.)

- Planificarea riguroasa a achizitiilor proiectului
- Includerea unor timpi de rezerva in planificarea in
timp a activitatilor, pentru eventuale contestatii
- Includerea in cadrul echipei interne de proiect a unui
responsabil juridic si a unui responsabil cu achizitiile publice
- Urmarirea si actualizarea permanenta a calendarului
achizitiilor.

Impact: semnificativ

20. Nerespectarea clauzelor contractuale de catre furnizori,
prestatori, executanti, sau subcontractanti

- Includerea in echipa de proiect a unui responsabil
juridic si a unui responsabil cu achizitiile publice
- Selectarea contractantilor cu capacitate reala de
executie/prestare in faza de atribuire a contractelor
- Stabilirea detaliata a sarcinilor si a perioadelor de
prestare/executie in caietele de sarcini
- Detalierea obligatiilor in contractele de executie/
prestare
- Stabilirea de clauze penalizatoare in cazul
nerespectarii obligatiilor contractuale
- Includerea garantiilor de buna executie in contracte si
executarea acestora, daca este cazul.

Impact: semnificativ

21. Coordonare defectuoasă în realizarea fazelor (coordonare şi
monitorizare ineficienta, planificare defectuoasă)

- Alocarea de timpi suficienti pentru planificare,
coordonare si monitorizare a activitatilor proiectului
- Incarcarea rezonabila a timpului de lucru a
managerului de proiect, astfel incat acesta sa coordoneze si
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crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

monitorizeze in permanenta activitatile proiectului
- Incarcarea rezonabila a timpului de lucru in cadrul
proiectului pentru membrii echipei de proiect
- Replanificarea/actualizarea documentelor de
implementare a proiectului, cu respectarea conditiilor impuse
de OI/AM POR.

Impact: mediu

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitatea de sanse si tratament intre barbati si femei inseamna accesibilitate pentru toţi cetăţenii la serviciile, spaţiile şi infrastructura
care sunt furnizate sau deschise publicului. In faza de pregatire a proiectului, au fost implicati in proiect femei si barbati, fara discriminare.
Resursele umane alocate s-au stabilit recurgându-se exclusiv la criterii bazate pe: poziţia din momentul de faţă a respectivului candidat,
experienţa relevantă în domeniu şi necesităţile aferente domeniului proiectului. In faza de implementare, echipa de proiect va fi formata
de asemenea, din barbati si femei si se va urmari respectarea principiilor egalitatii de sanse, astfel incat sa nu apara situaţii care să
contravină prevederilor legale în domeniul egalităţii de gen. Rezultatele proiectului vor avea impact asupra tuturor categoriilor de
persoane, carora le sunt destinate si activitatile de informare si publicitate. Dupa implementarea proiectului, se vor respecta in continuare
principiile egalitatii de gen in toate activitatile desfasurate: asigurarea serviciilor medicale, angajarea personalului, colaborarea cu alte
institutii, etc. UAT Municipiul Blaj si Spitalul Municipal Blaj, prin procedurile interne de lucru si regulamentul de organizare si functionare,
asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. Grupul ţintă al
proiectului este reprezentat in mod echilibrat de persoane de ambele sexe, fara a se face discriminare. Atribuirea şi derularea contractelor
de lucrări şi servicii s-a facut/se va face pe bază de achizitie publică, fără a se face discriminare pentru orice motive.

Egalitate de gen

Activitatile de pregatire/implementare si operare a proiectului respectă în totalitate prevederile ORDONANŢEI 137/2000 privind prevenirea
şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. Atat procedurile interne de lucru cat si regulamentele de organizare si functionare ale
UAT Municipiul Blaj si ale Spitalului Municipal interzic orice forma de discriminare. Beneficiarii proiectului sunt toate categoriile de
persoane, indiferent de rasa, etnie, nivel de bunăstare socială, vârsta, handicap, orientarea sexua etc. Unul dintre obiectivele propuse ale
proiectului este chiar asigurarea accesului egal la srviciile medicale ambulatorii pentru toate persoanele. Rezultatele proiectului vor avea
impact asupra tuturor categoriilor de persoane, grupul tinta fiind format fara discriminare. Toate categoriile de persoane pot să participe în
mod egal la activităţile proiectului, atat in faza de pregatire cat si in faza de implementare a acestuia, neexistand bariere care sa limiteze
egalitatea de şanse (program flexibil, spaţii şi dotări accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilităţi, resurse echilibrate etc.). Prin urmare, in
toate etapele proiectului beneficiarul asigura condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare, respectiv a oricarei forme de
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex,
orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundam. sau a drepturilor
recun. de lege

Nediscriminare

In conformitate  cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Art. 62 Alin (1)  s-
au luat masuri de indeplinire a obligatiilor legale si crearea de facilitati suplimentare pentru persoanele cu dizabilitati prin adaptarea
infrastructurii si a echipamentelor pentru accesul acestor persoane.
Pentru accesul facil la toate cabinetele al persoanelor cu dizabilitati motorii sau de alta natura  s-a prevazut amplasarea a doua lifturi de
persoane si o legatura cu liftul de capacitate mare existent in corpul C2 – pentru targa, asigurandu-se practic accesul direct la toate
nivelele pentru aceasta categorie de populatie. De asemenea, grupurile sanitare pentru  persoanele cu handicap - pacienti / vizitatori , vor
fi dotate cu instalatii speciale (bare de sustinere, vase de wc si lavoare speciale, etc.). Accesul general in cladire pentru persoanele cu
handicap se va puta face pe rampa de la subsol, unde este si accesul auto al ambulantelor. Aici se va amenaja si o parcare special
dedicata persoanelor cu dizabilitati.
Proiectul prevede adaptarea cladirii si a cailor de acces prin realizarea de pardoseli antiderapante, caile de acces pietonale vor fi fara
obstacole, se vor realiza rampe de acces, se va asigura accesul in interiorul cladirii in toate spatiile functionale.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Nu este cazul

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Principii orizontale
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Deseurile generate de activitatea Ambulatoriului sunt din diverse categorii: menajere, medicale (infectioase, taietoare, intepatoare etc.),
deseuri reciclabile (ambalaje metalice, sticla, deseuri ambalaj carton, folie etc.). Aceste deseuri sunt colectate selectiv în cadrul
Ambulatoriului de specialitate si sunt duse zilnic in zonele de colectare centralizate ale Spitalului Municipal Blaj, de unde sunt ridicate de
firme specializate în funcţie de natura acestora. Conform Contractului nr. 5/20.01.2017 firma SC ECO-LERY CLEAR SRL este operatorul
de salubrizare care asigura colectarea şi transportul deseurilor nepericuloase si reciclabile de la Spital. Acestea sunt recepţionate în
cadrul Statiei de sortare si sunt supuse diverselor procese de tratare, în vederea valorificarii. UAT Municipiul Blaj a incheiat contractul de
concesiune a servicciului de salubrizare al Municipiului Blaj nr. 5998/22.04.2014, conform caruia operatorul asigura precolectarea,
colectarea selectiva, transportul si depozitarea tuturor deseurilor din Municipiu, inclusiv de la locatia proiectului.
Deseurile medicale sunt colectate, manipulate, transportate si eliminate, cu respectarea legislaţiei în vigoare, separat de deşeurile
menajere.
Gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala aferenta Ambulatoriului de specialitate se realizeaza în conformitate cu
prevederile Ordinului Ministrului Sanataţii nr.1.226 /2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din
activităţi medicale. In acest sens, prin Studiul de Fezabilitate s-au asigurat spatiile si fluxurile necesare.
Proiectul de fata îşi propune implementarea de solutii tehnologice curate, care sa îmbunăţătească accesul la serv.publice

Poluatorul plăteşte

Protectia biodiversitatii este asigurata prin implementarea de solutii cu grad de eficienta energetica ridicat pentru cladirea extinsa si prin
dotarea ambulatoriului cu echipamente şi tehnologii noi performante, cu consum de energie redus.

Protecţia biodiversităţii

In cadrul proiectului s-au analizat mai multe optiuni, si s-au ales metodele care asigura consumul cel mai mic de resurse pe termen lung,
precum:

introducerea unui sistem BMS de management al cladirii pentru controlul si monitorizarea echipamentelor mecanice si electrice
ale cladirii, cum ar fi ventilatia, iluminatul, sistemele de energie, sistemele de incendiu si sistemele de securitate

folosirea bateriilor si robinetelor cu armare mecanica sau cu fotocelula pentru evitarea risipei de apa
pentru economia de energie electrica iluminatul din ambulatoriu va fi echipat cu surse LED
pentru sistemul de încălzire/răcire/ventilare s-au inclus echipamente cu recuperare de caldura
instalarea de sisteme cu producere de energie regenerabila: panouri solare pentru incalzirea apei.

Proiectul prevede ca  materialele folosite la anveloparea corpului de clădire extins să se încadreze în clasa A1 de comportament la foc al
produselor pentru construcţii (conform Regulamentului Delegat (UE) 2016/364 al Comisiei din 1 iulie 2015 privind clasificarea
comportamentului la foc al produselor pentru construcţii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi
al Consiliului).
Deseurile rezultate din activitatile de realizare a proiectului cat si cele rezultate din activitatea medicala vor fi colectate selectiv conform
contractelor incheiate cu operatorii de deseuri.
S-au prevazut măsuri de colectare selectivă a deşeurilor în vederea reciclării componentelor pe categoriile selectate. Se va amenaja o
zonă pentru depozitarea deşeurilor, dotată cu pubele pentru sortarea deşeurilor.

Utilizarea eficientă a resurselor

Activitatile proiectului contribuie la atenuarea schimbarilor climatice prin reducerea gazelor cu efect de sera datorita utilizarii celor mai
eficiente metode pentru spatiile nou infiintate.
Proiectul implementează măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător prin folosirea de mijloace tehnice de combatere a poluării
şi a emisiilor de poluanţi, respectiv: izolarea cladirilor, utilizarea energiei regenerabile (panouri solare), utilizarea unor cantitati mai mici de
energie din surse neregenerabile.
Proiectul prevede readucerea curtii interioare la starea initiala si amenajarea de spatii verzi. Prin reducerea emisiilor cu efect e sera,
proiectul contribuie pe termen lung si la măsurile de protecţie a biodiversităţii si refacerea ecosistemelor, reducerea riscului de secetă,
prevenirea şi reducerea riscurilor de inundaţii. In consecinta, se poate afirma ca proiectul va ţine cont de potenţialul de atenuare al
dezastrelor naturale şi de adaptare la acestea.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Tipurile de riscuri naturale care pot afecta investitia sunt: cutremurele de pamant, inundatiile si alunecarile de teren. In conformitate cu
Legea nr. 575/2001, zonele de risc natural sunt arealele delimitate geografic, în interiorul cărora există un potenţial de producere a unor
fenomene naturale distructive, care pot afecta populaţia, activităţile umane, mediul natural şi cel construit şi pot produce pagube şi victime
umane.
Expunerea la diverse riscuri naturale s-a analizat prin prisma zonei in care se afla investitia, respectiv Municipiul Blaj. Conform anexei nr.
3 la Legea nr. 575/2001, Municipiul Blaj este amplasat într-o zona pentru care intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de
calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este minimum VII (exprimată în grade MSK) avand intensitatea seismica VII.
Zona proiectului (Blaj) nu este inclusa in Anexa 5 - UAT-uri afectate de inundatii iar in Anexa 7 – Unitati Administrativ-Teritoriale afectate
de alunecari de teren este mentionata cu potential scazut-ridicat.
Intervenţiile propuse nu sunt de natură a influenţa încadrarea clădirii din punctul de vedere al riscului seismic, iar  in privinta altor
hazarduri şi situaţii curente de proiectare si siguranţa  stabilitatea clădirii nu este practic influenţată.
In vederea aplicarii normelor tehnice aferente, s-a tinut cont de prevederile Hotararii 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.
Conform Studiului geotehnic, apa subterană a fost intalnita la adâncimea de -7m.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Pentru asigurarea managementului proiectului, s-a propus o echipa interna de proiect formata din 5 persoane din cadrul Primariei Blaj si 3
persoane din structura Spitalului Municipal Blaj, cu experienta in derularea de investitii din fonduri publice, asa cum reiese si din CV-urile
atasate.
In plus, se vor contracta anumite activitati de management unui operator specializat în implementarea proiectelor, care sa asigure servicii
specializate cum ar fi întocmirea rapoartelor de progres, a cererilor de pre-finantare, plata şi rambursare, urmărirea conformităţii documentelor
transmise către Organismul Intermediar, Notificări, alte documente transmise la OI, sesizarea şi soluţionarea situaţiilor care nu sunt în acord cu
cerinţele programului şi ale contractului de finanţare, etc.
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Echipa internă de specialişti va monitoriza şi superviza activitatea de implementare a proiectului fiind responsabilă de: pregătirea documentelor
interne, respectarea Contractului de Finanţare şi a anexelor acestuia, respectarea condiţiilor impuse prin programul de finanţare, realizarea
achiziţiilor publice prevăzute în proiect, respectarea Bugetului proiectului, Calendarului activităţilor, Graficului de depunere a cererilor de
rambursare, programului achiziţiilor publice, etc.
Componenta echipei interne de proiect, roluri si atributii:
Manager de proiect (din structura Spitalului):
- Coordonarea realizării tuturor activităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului;
- urmarirea etapelor de implementare a activităţilor/ sub-activităţilor proiectului;
- organizarea de întâlniri periodice cu echipa de proiect si cu tertii implicati in implementarea proiectului;
- verificarea/avizarea rapoartelor privind stadiul derulării proiectului;
- evidenţa tuturor documentelor privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, pe
o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a POR;
- verificarea/avizarea notificărilor, pe toată perioada de implementare a proiectului;
- verificarea/avizarea rapoartelor de progres;
- verificarea/avizarea cererilor de prefinantare, a cererilor de rambursare şi a cererilor de plata;
- informarea OI şi AM POR despre orice situaţie neprevăzută care poate determina încetarea sau întârzierea executării contractului
de finanţare, în termenul prevăzut;
- monitorizarea evoluţiei proiectului şi luarea deciziilor necesare pe parcursul implementarii proiectului;
- prezidarea şedinţelor echipei de proiect;
- asigurarea vizibilităţii proiectului;
- asigurarea comunicării permanente cu OI şi cu AM POR, cu privire la implementarea activităţilor proiectului;
- comunicare permanentă cu factorii implicaţi în implementarea proiectului;
- facilitarea auditării proiectului.
Asistent manager (din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- Asistarea managerului de proiect in activitatile de implementare
- asigurarea logisticii necesare şi organizarea întâlnirilor echipei de implementare;
- furnizarea informaţiilor cu privire la stadiul derulării proiectului;
- recepţionarea de la consultanţii externi şi completarea dacă este cazul a rapoartelor periodice privind stadiul derulării proiectului,
înaintate spre verificare/avizare Managerului de proiect;
- participarea la întocmirea cererilor de plată şi de rambursare;
- participarea la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică derulate în cadrul proiectului;
- organizarea conferinţelor de presă şi a dezbaterilor publice;
- evidenţa arhivării copiilor documentelor privind activităţile proiectului în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, pe o
perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a POR;
Responsabil financiar (din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- Intocmirea/verificarea sectiunilor financiare ale rapoartelor de progres transmise către finanţator;
- participarea la întocmirea cererilor de plată şi de rambursare;
- asigurarea respectării item-ilor bugetari iniţiali;
- avizarea tuturor documentelor economico-financiare aferente proiectului;
- inregistrarea si pastrarea evidentelor contabile analitice distincte a proiectului;
- întocmirea periodică a registrelor obligatorii;
- contabilizarea corectă, cronologică şi operativă a operaţiunilor de implementare a proiectului;
- arhivarea înregistrărilor / registrelor  proiectului conform regulilor impuse de Autoritatea Contractantă;
- semnalarea catre managerul de proiect a oricarei probleme cu implicaţii economico-financiare apărute pe parcursul implementării
proiectului
Responsabil achizitii (din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- Elaborarea şi transmiterea către publicaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare a anunţurilor/invitatiilor aferente achizitiilor publice
- întocmirea/verificarea si aprobarea documentelor de achiziţie publică, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- participarea în toate etapele procedurilor de atribuire;
- întocmirea proceselor verbale de evaluare şi a raportului procedurii pentru achiziţiile derulate în cadrul proiectului;
- răspunsuri la solicitările de clarificări ale operatorilor economici pe parcursul derulării procedurilor;
- colaborarea cu prestatorii de consultanta in achizitii publice;
- preluarea si aprobarea documentelor de la consultantii in achizitii publice
- elaborarea, împreună cu prestatorii externi dupa caz a documentelor privind soluţionarea eventualelor contestaţii depuse pe tot
parcursul derulării procedurilor de atribuire;
- pregatirea contractelor de achizitie;
- urmarirea derularii contractelor de achizitie.
Responsabili tehnici (unul din structura Spitalului si unul din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- Gestionarea aspectelor tehnice in implementarea proiectului;
- participarea la procedurile de achiziţie a lucrarilor executie si a dotarilor;
- verificarea calităţii documentaţiilor tehnice realizate;
- verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor executate de Antreprenor, a utilajelor, echipamentelor si dotarilor furnizate;
- verificarea şi avizarea situaţiilor de lucrări înaintate de către Antreprenor;
- formularea observaţiilor pentru eventualele corecţii şi remedieri de natură tehnică;
- vizite în teren pentru urmarirea realizarii lucrarilor;
- participarea la fazele determinante ale proiectului;
- avizarea tuturor documentelor tehnice aferente execuţiei lucrărilor;
- asigurarea respectării graficelor de execuţie propuse;
- identificarea, monitorizarea şi gasirea unor solutii de diminuare a riscurilor tehnice în perioada de implementare a proiectului;
- monitorizarea întregii activitati desfăşurate de către Antreprenor şi de către operatorii desemnati pentru supravegherea tehnică;
- semnalarea catre managerul de proiect a oricarei probleme cu implicaţii tehnice apărute pe parcursul derulării lucrărilor;
Responsabil juridic (din cadrul UAT Municipiul Blaj):
- urmarirea si gestionarea documentelor/situatiilor cu caracter juridic;
- participarea la întocmirea contractelor de bunuri şi servicii încheiate în cadrul proiectului;
- monitorizarea contractelor încheiate cu respectarea tuturor termenelor stabilite prin acestea.
Responsabil informare si publicitate (din structura Spitalului):
- Urmarirea realizarii activitatilor de informare si publicitate obligatorii conform Manualului de identitate vizuala
- asigurarea activitatilor de publicitate si marketing prevazute in proiect
- urmarirea realizarii activitatii de digitizare a obiectivului
- organizarea conferinţelor de presă, a dezbaterilor publice;
- asigurarea publicarrii pe site şi în presă a informaţilor de interes legate de proiect;
- colaborarea cu prestatorii de servicii publicitare si digitizare, furnizându-le acestora toate informaţiile necesare legate de
implementarea proiectului.
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Componenta echipei de proiect a fost propusă, ţinând cont de experienţa şi pregătirea personalului, implicat inclusiv in proiectele implementate
de Municipiul Blaj si Spital pana in prezent.
Responsabilii numiti in cadrul echipei de proiect, vor verifica si aproba/aviza documentele intocmite de executanti/prestator/furnizori: situatii de
lucrari, rapoarte diriginti de santier, rapoartede progres, cereri de plata si rambursare, rapoarte de audit, materiale de informare si publicitate,
etc.
Se vor organiza intalniri de progres, la care vor participa partile implicate in implementarea proiectului, unde se va analiza stadiul proiectului,
rezultatele obtinute, eventuale probleme, riscuri si masuri de remediere a acestora.
Consultantii externi contractati pentru serviciile de consultanta in managementul proiectului, vor asigura serviciile si documentele specializate
necesare pe parcursul implementarii proiectului, mai ales in ceea ce privesc obligatiile beneficiarului in relatia cu AM POR. Acestia vor
completa echipa interna de proiect care va asigura documentele interne, activitatile de organizare si planificare si comunicarea cu AM/OI.
Activităţile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului sunt:
o întocmirea rapoartelor de progres
o pregatirea cererilor de plata
o pregatirea cererilor de rambursare
o urmărirea conformităţii documentelor transmise către Organismul Intermediar din punctul de vedere al procedurilor AM POR
o pregatirea notificărilor la contractul de finantare
o pregatirea/consiliere in pregatirea altor documente transmise catre OI/AM
o sesizarea şi soluţionarea situaţiilor care nu sunt în acord cu cerinţele programului şi ale contractului de finanţare.
Urmarirea si monitorizarea activitatii contractantului se va face de catre echipa interna prin verificarea si aprobarea documentelor intocmite in
acord cu prevederile programului de finantare si ale contractului de servicii. Contractantul va intocmi si preda Beneficiarului rapoarte de
activitate. Atasam strategia de monitorizare a proiectului.

Proiectul propune extinderea cladirii spitalului si mutarea cabinetelor medicale in aripa extinsa a cladirii. Exitenderea se va realiza pe
orizontala, cu o cladire noua similara similara celei existente si alipita cladirii spitalului 75124-C2. Astfel se propune aducerea sectiilor de
ambulatoriu in spatiile nou-create si  dotarea cu aparatura medicala si mobilier medical necesare in vederea asigurarii functiunilor
specifice de baza ale programului de ambulatoriu.
Articulatia dintre cele doua cladiri va fi realizata printr-un rost de tasare caracteristic si la fiecare nivel (subsol, parter, etaj 1,2 si 3 ) va
exista o circulatie orizontala ce va lega cladirea veche a spitalului de cea noua a ambulatoriullui integrat asa cum prevede legislatia si
normativele in vigoare.
Spatiile amenajate vor corespunde urmatoarelor functiuni: cabinete pentru consultatie, sali de asteptare, spatii pentru personalul medical,
vestiare, grupuri sanitare, spatii tehnice si spatii de depozitare a inventarului medical.
Activităţile desfasurate de ambulatoriu după implementarea proiectului  corespund cu activitatile actuale, acestea nu se vor modifica.
Principalele lucrări de intervenţie/ activităţi aferente investiţiei de bază:
1. Pregătirea amplasamentului: sistematizări, drenaje, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor,
precum plantare de copaci şi reamenajarea spaţiilor verzi.
3. Relocarea/protecţia utilităţilor, dupa caz.
4. Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului de investiţie.
5. Lucrari de constructii si instalatii pentru extinderea pe orizontala a cladirii.
6. Utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi cele incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv montajului utilajelor tehnologice şi
al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
7. Echipamente medicale
8. Dotari specifice cabinetelor medicale.
9. Construcţii, instalaţii si dotari conexe investitiei de baza
- Reabilitarea/construirea aleilor;
- Iluminatul exterior: iluminatul aleilor, iluminatul căilor de acces către ambulatoriu şi de la ambulatoriu către spital.
- Recondiţionare/Realizare spaţii verzi;
- Amenajare parcare pentru ambulanţe/ autosanitare/ autospeciale de intervenţie a medicului de urgenţă/ autospeciale de
consultaţii la domiciliu.
10. Organizare de şantier
- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
- Lucrari conexe organizării de şantier.
Prin proiect se vor dota urmatoarele secţii/compartimente/servicii ale Ambulatoriului:
AMBULATORIU DE SPECIALITATE MEDICINA INTERNA: Electrocardiograf, Set dispozitive medicale mici, Monitor pacienti,
Concentrator de oxigen, Defibrilator automat, Aparat ecograf, Laringoscop , Coagucheck, Pulsoximetru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CARDIOLOGIE: Electrocardiograf, Ecocardiograf, Echipament testare efort, Aparat de monitorizare
EKG ambulatorie, Set dispozitive medicale mici.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CHIRURGIE GENERALA: Set dispozitive medicale mici, Lampa bactericida, Bisturiu electric,
Aspirator chirurgical, Monitor functii vitale, Coagulator cu infrarosu, Negatoscop.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE CHIRURGIE VASCULARA: Set dispozitive medicale mici, Doppler vascular, Ecograf cord.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE UROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Negatoscop, Lampă ultraviolete.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Negatoscop.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE OBSTETRICA-GINECOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Reflector cu picior, Instrumentar de
specialitate, Ecograf, Electrocauter.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE OFTALMOLOGIE: Biomicroscop, Set dispozitive medicale mici, Autokeratorefractometru,
Tonometru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PEDIATRIE: Set dispozitive medicale mici, Reflector cu picior, Trusă de prim ajutor, Butelie mică de
oxigen cu mască, Aspirator portabil, Lampă ultraviolete, Pulsoximetru.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE DERMATOVENEROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Lampă ultraviolete, Reflector,
Electrocauter, Criocauter cu accesorii, Microscop de laborator, Trusa instrumentar chirurgical de specialitate.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PNEUMOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Spirometru, Negatoscop, Trusă de puncţie pleurală.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ENDOCRINOLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Exoftalmometru, Sfingomanometru, Instrument
de antropometrie.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE ORL: Sursă de oxigenoterapie cu barotaj, Sursă de aspirat, Set dispozitive medicale mici, Scaun
ORL, Audiometru, Timpanometru, impedantmetru.

Descrierea investiţiei
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LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE: Analizor de biochimie, Analizor de imunologie, Analizor pentru efectuarea examenului sumar de
urina, Aparat pentru compartimentul de bacteriologie, Analizor automat hematologie, Pipete.
LABORATOR DE EXPLORARI FUNCTIONALE: Electrocardiograf, Dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic, Spirograf,
Flowscreen, Pulsoximetru.
LABORATOR RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA: Sistem PACS pentru imagistica medicala.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE BOLI INFECTIOASE: Set dispozitive medicale mici, Frigider pentru produse biologice, Echipament
de intervenţie de urgenţă în insuficienţe respiratorii acute, Sursă mobilă de lumină.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE NEUROLOGIE: Set dispozitive medicale mici, Electroencefalograf.
AMBULATORIU DE SPECIALITATE PSIHIATRIE: Set dispozitive medicale mici.
MOBILIER/DOTARI SPECIFICE CABINETELOR MEDICALE: Canapele examinare cu suport perfuzie, Dulapuri medicale, birouri, si
scaune, Dulapuri fisier, Masute instrumentar, Canapele 2 locuri psihiatrie, Dispensere sapun+Dispensere hartie, Bancute sau canapele
sali de asteptare.

Descriere tehnică a proiectului

Proiectul propune extinderea cladirii existente corp C2 din incinta Spitalului Municipal Blaj, pentru asigurarea tururor spatiilor necesare
desfasurarii activitatii in conditii optime si dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale si dotari specifice. De asemenea vor fi dotate
laboratoarele de analize medicale si radilogie si cabinetul de boli infectioase, care vor ramane in locatiile actuale.
Se propun urmatoarele tipuri de interventii/dotari:
- Pregătirea amplasamentului: sistematizări, drenaje, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
- Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor,
precum plantare de copaci şi reamenaj. spaţiilor verzi.
- Relocarea/protecţia utilităţilor, dupa caz.
- Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului de investiţie.
- Lucrari de constructii si instalatii pentru extinderea pe orizontala a cladirii.
- Utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi cele incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv montajului utilajelor tehnologice şi
al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora.
- Echipamente medicale
- Dotari specifice cabinetelor medicale.
- Construcţii, instalaţii si dotari conexe investitiei de baza
- Reabilitarea/construirea aleilor;
- Iluminatul exterior: iluminatul aleilor, iluminatul căilor de acces către ambulatoriu şi de la ambulatoriu către spital.
- Recondiţionare/Realizare spaţii verzi;
- Amenajare parcare pentru ambulanţe/ autosanitare/ autospeciale de intervenţie a medicului de urgenţă/ autospeciale de
consultaţii la domiciliu.
- Organizare de santier

Nu este cazul

Descrierea produsului

Impact fin. UE asupra proiectului

Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului

DA

Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului?

Dacă da, vă rugăm să indicaţi cum şi în ce măsură va accelera implementarea.

Asigurarea infrastructurii publice medicale in Municipiul Blaj reprezinta o prioritate majora în cadrul Strategiei de dezvoltare a Municipiul
Blaj pentru perioada 2014-2020. In plus, Municipiul Blaj, in calitate de proprietar al infrastructurii spitalicesti are obligatia
asigurarii/extinderii si dotarii acesteia in conformitate cu normele in vigoare, pentru asigurarea serviciilor medicale ambulatorii in conditii
optime, iar Ambulatoriul de specialitate din cadrul Spitalului Municipal necesita aceste imbunatatiri in scopul atingerii indicatorilor de
performanta stabiliti.
Extinderea si dotarea Ambulatoriului necesita resurse financiare importante, de care Primaria Blaj nu dispune pe termen scurt, astfel
incat in lipsa finantarii nerambursabile, s-ar astepta o posibila alta sursa de finantare, proiectul s-ar realiza intr-o perioada mai lunga de
timp (7-10 ani), ceea ar duce la imposibilitatea punerii in aplicare a prevederilor strategiei nationale de sanatate 2014-2020.
Accelerarea punerii în aplicare a proiectului consta in faptul că lucrarile si dotarile propuse, pot fi realizate condiţionat de obtinerea
surselor de finanţare nerambursabile. În lipsa asistenţei financiare comunitare, o mica parte a investiţiilor ar putea fi efectuate, dar într-un
ritm mult mai scăzut. UAT Municipiul Blaj ar trebui să identifice noi surse de finanţare pentru a acoperi deficitul de finanţare în absenţa
fondurilor comunitare.
Fondurile nerambursabile vor avea rolul de a accelera implementarea proiectului, asigurând cea mai mare parte a costurilor de investiţie
in perioada cea mai scurta posibila.

Sprijinul Uniunii va fi esenţial pentru implementarea proiectului?

DA

Dacă da, vă rugăm să precizaţi în ce măsură va contribui la implementare.
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Ambulatoriul Spitalului Municipal Blaj este singurul ambulatoriu din zona deservita, respectiv Municipiul Blaj, localitatile apartinatoare si
localitatile din apropierea Municipiului, care nu au ambulatorii de specialitate, in total aproximativ 50.000 de persoane.
Daca s-ar finanţa din alte surse, proiectul ar fi implementat cel mai repede în 7-10 ani, pe când beneficiind de asistenţă nerambursabila,
proiectul va fi finalizat în 2 ani. Termenul de realizare este foarte important pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect. Rezultatele
proiectului sunt determinante pentru parametrii medicinei de urgenta, de care depinde sanatatea si chiar viata populatiei.
Astfel, singura posibilitate de imbunatatire a infrastructurii medicale nespitalicesti (ambulatorii) din Municipiul Blaj si localitatile apropiate
la parametrii necesari stabiliti de normele in domeniu si intr-un orizont de timp rezonabil, este contractarea de fonduri nerambursabile.

Maturitatea proiectului

In vederea implementarii proiectului s-au realizat etapele de pregatire a acetuia, inclusiv achizitia serviciilor necesare: Studiu de
fezabilitate, alte studii, consultanta pentru depunerea proiectului.
S-a realizat Studiul de Fezabilitate mixt cu elemente din Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, studiile de teren necesare,
Expertiza tehnica si Auditul energetic.
Pentru dotarile specifice activitatii medicale s-a intocmit lista echipamentelor si justificarea acestora (anexe la SF), ţinându-se cont de
necesarul de servicii medicale şi de specializările medicilor care deservesc cabinetele din Ambulatoriu.
S-au obtinut avizele şi acordurile de principiu solicitate prin Certificatul de urbanism la faza SF/DALI.

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)

S-au solicitat si s-au obtinut avizele/acordurile prevazute in Certificatul de urbanism pentru faza SF/DALI.
S-a parcurs prima etapa a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si s-a obtinut Clasarea Notificarii nr. 7340 din 25.07.2018
conform careia "proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata".
S-a emis Hotararea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea
sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect.
Pentru functionarea ambulatoriului, Spitalul detine toate avizele necesare, iar dupa implementarea proiectului, acestea vor fi
prelungite/reobtinute, dupa caz, prin grija conducerii Spitalului.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

In cadrul studiului de fezabilitate au fost analizate 2 optiuni posibile pentru a se ajunge la rezultatele propuse, respectiv extinderea şi
dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Blaj. Cele 2 scenarii sunt:
1. Realizarea extinderii ambulatoriului cu structuri clasice, cadre din beton armat, cu fundaţii izolate si continue din beton armat, stâlpi si
grinzi din beton armat, plansee din beton armat
2. Realizarea extinderii ambulatoriului cu structuri de tip mixt, respectiv fundatii izolate din beton armat, stâlpi si grinzi din profile metalice
preuzinate, plansee din beton armat
Analizând scenariile propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar si al riscurilor proiectantul a selectat ca si scenariu optim
scenariul cu numărul 1. S-a ales acest scenariu întrucât oferă cele mai bune soluţii din punct de vedere tehnic si operaţional pentru
implementarea proiectului si pe termen lung, genereaza cei mai buni indicatori financiari si economici.
Astfel, s-a optat pentru scenariul 1, având costurile cele mai mici.
Din punct de vedere tehnic:
Scenariul selectat ofera o perioada de executie mai lunga dar presupune o tehnologie mai uzuala si mai usor de realizat.
Din punct de vedere economic:
Indicatorii economici rezultati arata ca Scenariul 1 este mai bun, prezentand valori mai mari atat pentru Venitul net actualizat economic
cat si pentru Rata internă de rentabilitate economică.
Din punct de vedere financiar, analiza realizata in cadrul studiului de fezabilitate arata pentru ambele scenarii o valoare financiara neta
actualizata a investitiei negativa, o rata interna de rentabilitate financiara inferioara ratei de actualizare (4%), si fluxuri de numerar
cumulate pozitive.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

Nu este cazul

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Nevoi neacoperite de servicii medicale
(pentru chintila inferioară) %

Indicatori prestabiliţi de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Unităi 1.000Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/
dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii)

Persoane 29,342.000
Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/
modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale

Indicatori prestabiliţi
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Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Persoane 29,342.000comunitare şi ambulatorii)

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 450223963

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare proiect mixt DALI si SF

SF mixt cu elemente din DALI, Documentatii CU si AvizeDescrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 121,380.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

5 Ianuarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 8 Ianuarie 2018

8 Ianuarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 548873498

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru elaborarea si depunerea proiectului

Cerere de finantare si documente anexeDescrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 35,700.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

3 Ianuarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 4 Ianuarie 2018

8 Ianuarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1555610297

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta in achizitii publice

Consultanta pentru pregatirea documentatiilor, realizarea procedurilor si incheierea contractelor
prevazute in proiect (lucrari, echipamente, dotari)

Descrierea achiziţiei:

79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 107,100.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2019

 August 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 377990870

Plan de achiziţii
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Titlul achiziţiei: Servicii de informare si publicitate

Realizarea activităţilor obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectuluiDescrierea achiziţiei:

30192800-9 - Etichete autocolante , 31523200-0 - Panouri cu mesaje permanente , 79341400-0 -
Servicii de campanii de publicitate , 79341000-6 - Servicii de publicitate

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 6,521.20 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

30 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 1 August 2019

1 August 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3206005448

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar al proiectului

Realizarea auditului financiar extern al proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79212000-3 - Servicii de auditareCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 32,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

30 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 30 Iulie 2019

31 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 547059691

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta in managementul proiectului

Consultanta externa specializata in managementul proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79400000-8 - Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 157,080.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2019

 August 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1271881958

Titlul achiziţiei: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente

Organizare de santier, executia lucrarilor de constructie, furnizare si montaj echipamente, utilaje
aferente lucrarilor

Descrierea achiziţiei:

39300000-5 - Diverse echipamente , 45215120-4 - Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii
medicale specializate , 45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri , 45255400-3 - Lucrări de
montaj

CPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 8,053,099.21 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021
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 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3360796061

Titlul achiziţiei: Echipamente si dotari specifice activitatii medicale

Echipamente si dotari specifice activitatii medicaleDescrierea achiziţiei:

33100000-1 - Echipamente medicale , 33192000-2 - Mobilier medicalCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,241,484.70 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2021

 Septembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:  Aprilie 2021

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3755637666

Titlul achiziţiei: Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier

Asistenta tehnica din partea dirigintelui/ dirigintilor de santierDescrierea achiziţiei:

71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 115,787.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021

 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2516942966

Titlul achiziţiei: Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantului

Proiectare faza PT+DDE, verificarea proiectarii si asistenta din partea proiectantuluiDescrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice , 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 196,650.26 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Decembrie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2020

 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

Resurse umane implicate
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director proiectManager de proiect1 Salcudean Laurian Cornel 122313

asistent managerAsistent manager2 Nicusan Ildiko Ala 334303

manager financiarResponsabil financiar3 Ghinescu Maria Cristina 121125

expert achizitii publiceResponsabil achizitii4 Mihai Ioana Liliana 214946

responsabil tehnic cu urmarirea curenta a
comportarii constructiilor

Responsabil tehnic 15 Benta Darius Alexandru 214234

responsabil tehnic cu urmarirea curenta a
comportarii constructiilor

Responsabil tehnic 26 Nemeti Mihai 214234

consilier juridicResponsabil juridic7 Barta Dorinda Ana 261103

asistent relatii publice si comunicare (studii
medii)

Responsabil informare si publicitate8 Gaban Maria Claudia 333906
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Manager de proiectRol:1.

Nume persoană: Salcudean Laurian Cornel

Codul ocupaţiei: 122313 director proiect

Atribuţii: - Coordonarea realizării tuturor activităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului;
- urmarirea etapelor de implementare a activităţilor/ sub-activităţilor proiectului;
- organizarea de întâlniri periodice cu echipa de proiect si cu alte parti implicate in implementarea
proiectului;
- verificarea/avizarea rapoartelor privind stadiul derulării proiectului;
- evidenţa tuturor documentelor privind activităţile şi cheltuielile eligibile, în conformitate cu
regulamentele comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a
Programului Operaţional Regional;
- verificarea/avizarea notificărilor, pe toată perioada de implementare a proiectului;
- verificarea/avizarea rapoartelor de progres;
- verificarea/avizarea cererilor de prefinantare (dupa caz), a cererilor de rambursare şi a cererilor de
plata;
- coordonarea intregii echipe de proiect.

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul managementului de proiect - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă în management/conducere - 1 ani

Competenţe solicitate Abilitati de conducere si coordonare

Curriculum vitae

Asistent managerRol:2.

Nume persoană: Nicusan Ildiko Ala

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii: - Asistarea managerului de proiect in activitatile de implementare
- asigurarea logisticii necesare şi organizarea întâlnirilor de lucru;
- furnizarea informaţiilor cu privire la stadiul derulării proiectului;
- asigurarea comunicarii intre partile implicate in proiect;
- recepţionarea de la consultanţii externi şi completarea dacă este cazul a rapoartelor periodice
privind stadiul derulării proiectului, înaintate spre verificare/avizare Managerului de proiect;
- participarea la întocmirea cererilor de plată şi de rambursare;
- participarea la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică derulate în cadrul
proiectului;
- organizarea conferinţelor de presă şi a dezbaterilor publice;
- evidenţa arhivării copiilor documentelor privind activităţile proiectului în conformitate cu
regulamentele comunitare şi naţionale, pe o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială a
Programului Operaţional Regional

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul proiectelor - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă pe poziţii de asistent manager sau coordonator proiecte - 1 ani

Competenţe solicitate Competente de organizare si coordonare

Curriculum vitae

Responsabil financiarRol:3.

Nume persoană: Ghinescu Maria Cristina

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar
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Atribuţii: - Evidenta documentelor financiar-contabile aferente proiectului;
- intocmirea/verificarea sectiunilor financiare ale rapoartelor de progres transmise către finanţator;
- participarea la întocmirea cererilor de plată şi de rambursare;
- asigurarea respectării item-ilor bugetari iniţiali;
- avizarea tuturor documentelor economico-financiare aferente proiectului;
- inregistrarea si pastrarea evidentelor contabile analitice distincte a proiectului;
- întocmirea periodică a registrelor obligatorii;
- contabilizarea corectă, cronologică şi operativă a operaţiunilor de implementare a proiectului;
- arhivarea înregistrărilor / registrelor proiectului conform regulilor impuse de Autoritatea
Contractantă;
- semnalarea catre managerul de proiect a oricarei probleme cu implicaţii economico-financiare
apărute pe parcursul implementării proiectului

Educaţie solicitată Studii/certificări în stiinte economice - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă in activitati financiare - 1 ani

Competenţe solicitate Competente de analiza si intocmire documente financiar-contabile

Curriculum vitae

Responsabil achizitiiRol:4.

Nume persoană: Mihai Ioana Liliana

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: - Elaborarea şi transmiterea către publicaţi i le prevăzute de legislaţia în vigoare a
anunţurilor/invitatiilor aferente achizitiilor publice
- întocmirea/verificarea si aprobarea documentelor de achiziţie publică, în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
- participarea în toate etapele procedurilor de atribuire;
- întocmirea proceselor verbale de evaluare şi a raportului procedurii pentru achiziţiile derulate în
cadrul proiectului;
- răspunsuri la solicitările de clarificări ale operatorilor economici pe parcursul derulării procedurilor;
- colaborarea cu prestatorii de consultanta in achizitii publice;
- preluarea si aprobarea documentelor de la consultantii in achizitii publice;
- elaborarea, împreună cu prestatorii externi dupa caz a documentelor privind soluţionarea
eventualelor contestaţii depuse pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire;
- pregatirea contractelor de achizitie;
- urmarirea derularii contractelor de achizitie.

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul achiziţiilor publice/domeniul juridic - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă în achiziţii publice/probleme juridice - 1 ani

Curriculum vitae

Responsabil tehnic 1Rol:5.

Nume persoană: Benta Darius Alexandru

Codul ocupaţiei: 214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

Atribuţii: - Gestionarea aspectelor tehnice in implementarea proiectului;
- participarea la procedurile de achiziţie a lucrarilor executie si a utilajelor/echipamentelor aferente
precum si a dotarilor de specialitate;
- verificarea calităţii documentaţiilor tehnice realizate;
- verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor executate de Antreprenor, a utilajelor, echipamentelor
si dotarilor furnizate;
- verificarea şi avizarea situaţiilor de lucrări înaintate de către Antreprenor;
- formularea observaţiilor pentru eventualele corecţii şi remedieri de natură tehnică;
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- vizite în teren pentru urmarirea realizarii lucrarilor;
- participarea la fazele determinante ale proiectului;
- avizarea tuturor documentelor tehnice aferente execuţiei lucrărilor;
- asigurarea respectării graficelor de execuţie propuse;
- identificarea, monitorizarea şi gasirea unor solutii de diminuare a riscurilor tehnice în perioada de
implementare a proiectului;

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul tehnic - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă pe poziţii de responsabil tehnic sau pozitii similare - 1 ani

Competenţe solicitate Competente in urmarirea si coordonarea aspectelor tehnice

Curriculum vitae

Responsabil tehnic 2Rol:6.

Nume persoană: Nemeti Mihai

Codul ocupaţiei: 214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

Atribuţii: - Gestionarea aspectelor tehnice in implementarea proiectului;
- participarea la procedurile de achiziţie a lucrarilor executie si a utilajelor/echipamentelor aferente
precum si a dotarilor de specialitate;
- verificarea calităţii documentaţiilor tehnice realizate;
- verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor executate de Antreprenor, a utilajelor, echipamentelor
si dotarilor furnizate;
- verificarea şi avizarea situaţiilor de lucrări înaintate de către Antreprenor;
- formularea observaţiilor pentru eventualele corecţii şi remedieri de natură tehnică;
- vizite în teren pentru urmarirea realizarii lucrarilor;
- participarea la fazele determinante ale proiectului;
- avizarea tuturor documentelor tehnice aferente execuţiei lucrărilor;
- asigurarea respectării graficelor de execuţie propuse;
- identificarea, monitorizarea şi gasirea unor solutii de diminuare a riscurilor tehnice în perioada de
implementare a proiectului.

Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul medical - 1 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă in domeniul medical - 1 ani

Curriculum vitae

Responsabil juridicRol:7.

Nume persoană: Barta Dorinda Ana

Codul ocupaţiei: 261103 consilier juridic

Atribuţii: o Urmarirea si gestionarea documentelor/situatiilor cu caracter juridic;
o participarea la întocmirea contractelor de bunuri şi servicii încheiate în cadrul proiectului;
o monitorizarea contractelor încheiate cu respectarea tuturor termenelor stabilite prin
acestea;
o asigurarea legăturii şi a contactelor cu autorităţile locale, cu firmele contractate în urma
procedurilor de achiziţie publică, cu partenerii informali;
o participrea în comisiile de evaluare stabilite în cadrul procedurilor de achiziţie publică
derulate prin proiect;
o elaborarea, împreună cu ceilalţi membri ai comisiilor de evaluare, a punctelor de vedere
la eventualele contestaţii depuse pe tot parcursul derulării procedurilor de atribuire;
o urmarirea indeplinirii contractelor de catre antreprenorii/furnizorii/prestatorii contractati
pentru proiect, din prisma aspectelor legale.

Cerinţe din fişa postului
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Educaţie solicitată Studii/certificări în domeniul juridic - 1 ani

Experienţă solicitată Experienţă in domeniul juridic - 1 ani

Curriculum vitae

Responsabil informare si publicitateRol:8.

Nume persoană: Gaban Maria Claudia

Codul ocupaţiei: 333906 asistent relatii publice si comunicare (studii medii)

Atribuţii: - Urmarirea realizarii activitatilor de informare si publicitate obligatorii conform Manualului de
identitate vizuala POR 2014-2020;
- asigurarea realizarii activitatilor de informare si publicitate prevazute in proiect;
- urmarirea realizarii activitatilor de promovare in conformitate cu prevederile cererii de finantare si
ale contractului de finantare;
- organizarea conferinţelor de presă, a dezbaterilor publice;
- asigurarea publicarii pe site şi în presă a informaţilor de interes legate de proiect;
- colaborarea cu prestatorii de servicii de informare si publicitate, furnizându-le acestora toate
informaţiile necesare legate de implementarea proiectului;
- conceperea materialelor de informare.

Cerinţe din fişa postului

Competenţe solicitate Competente in relatii publice si comunicare

Curriculum vitae

MUNICIPIUL BLAJ (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Sediul UAT Municipiul Blaj

Strada Piata 1848 nr. 16, Localitatea: Municipiul Blaj, Cod poştal: 515400, Judeţul: Alba, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BLAJ3 birouri/saliBirouri si Sali de sedinta la sediul Primariei Blaj

MUNICIPIUL BLAJ1 pachetInfrastructură IT şi de comunicaţii existentă: computere,
laptopuri, imprimante, faxuri, videoproiector, telefoane, etc.

MUNICIPIUL BLAJ2 bucMijloace de transport necesare activităţilor de monitorizare si
control

MUNICIPIUL BLAJ (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 2

Locatia proiectului

Strada Andrei Muresanu nr. 16, Localitatea: Municipiul Blaj, Cod poştal: 515400, Judeţul: Alba, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BLAJ1 imobilTerenul şi clădirile unde urmează a se realiza investiţia

Resurse materiale implicate

Activităţi previzionate

Activitate: 1. Amenajarea terenului

Subactivităţi
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1.1 Amenajarea terenului La inceperea lucrarilor se va realiza pregatirea amplasamentului prin lucrari de: demontări,
dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, sistematizări pe verticală, drenaje,
epuismente Aprilie 2021 -  Martie 2022

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate

1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi
aducerea terenului la starea iniţială

La finalizarea lucrarilor, s-au prevazut interventii pentru protecţia mediului şi aducerea la starea
iniţială, pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor: plantare de copaci şi
reamenajarea spaţiilor verzi Aprilie 2021 -  Martie 2022

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate

1.3 Relocarea/protectia utilitatilor Avand in vedere ca incinta spitalului exista retele de utilitati, acestea vor fi relocate/protejate la
inceperea lucrarilor conform proiectelor tehnice.

 Aprilie 2021 -  Martie 2022

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate
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Activitate: 2. Proiectare

Subactivităţi

2.1 Studiu de fezabilitate/documentaţie de
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz
general

S-a elaborat documentaţia tehnică, respectiv Studiul de Fezabilitate mixt cu elemente specifice
din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, in conformitate cu conţinutul cadru şi
metodologia de elaborare din HG 907/2016, respectand concluziile expertizei tehnice si ale
studiilor de teren. In vederea stabilirii solutiilor de realizare a obiectivului propus, s-a intocmit
studiul geotehnic.

8 Ianuarie 2018 - 31 Iulie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

Rezultate previzionate

2.2 Obţinerea de avize, acorduri şi
autorizaţii de principiu

In etapa de pregatire a proiectului, s-au intocmit de catre proiectant documentatiile pentru
obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism si documentatiile
aferente studiilor solicitate de avizatori, la faza SF/DALI.
S-a obtinut certificatul de urbanism si avizele solicitate prin acesta, la faza SF/DALI.

8 Ianuarie 2018 - 31 Iulie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

Rezultate previzionate

2.3 Obţinerea
avizelor/acordurilor/autorizaţiei de
construire

In faza de proiect tehnic si detalii de executie se vor intocmi toate documentaţiile tehnice
necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor pentru emiterea autorizatiei de
construire.

 Martie 2020 -  August 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

Rezultate previzionate
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3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

2.4 Verificarea tehnică de calitate a
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

Documentatia din faza de proiect tehnic si detalii de executie va fi verificata de catre verificatori
atestati, conform normelor in vigoare.

 Mai 2020 -  August 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate

2.5 Proiect tehnic şi detalii de execuţie Pentru stabilirea solutiilor si detaliilor de executie, se va intocmi documentatia tehnico-
economica conform prevederilor din legislaţia în vigoare – HG 907/2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Anexa 10. Proiect tehnic de
executie.

 Martie 2020 -  August 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate

Activitate: 3. Organizarea procedurilor de achiziţie

Subactivităţi
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3.1 Achizitia serviciilor de pregatire a
proiectului

In vederea depunerii Cererii de finantare, s-au achizitionat servicii de de întocmire a
documentaţiei faza SF/D.A.L.I., inclusiv documentatii pentru avize si servicii de pregătire a
aplicaţiei de finanţare cu documentele anexe.3 Ianuarie 2018 - 8 Ianuarie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate

3.2 Organizarea si derularea procedurilor
de achizitie din cadrul proiectului

Se vor pregati si realiza toate procedurile de achizitie publica din cadrul proiectului.
Personalul intern responsabil cu achizitiile va lua toate masurile necesare pentru realizarea
achizitiilor, cu sprijinul operatorului specializat in achizitii publice. Achizitiile directe vor fi
realizate de personalul intern, responsabil cu achizitiile institutiei.

 Iulie 2019 -  Septembrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

Rezultate previzionate

3.3 Consultanţă/asistenţă juridică pentru
procedurile de achiziţie publică

In completarea personalului responsabil cu achizitiile, se va contracta un operator specializat in
achizitii publice care va pregati documentele necesare si va oferi servicii de consultanta in
realizarea achizitiilor. Consultanta externa va fi oferita pentru procedurile aferente lucrarilor,
proiectarii si dotarilor, respectiv pentru urmatoarele achizitii:
- Proiectare si executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente,
asistenta din partea proiectantului
- Dotari specifice activitatii medicale
- Cheltuieli diverse si neprevazute, dupa caz.
Achizitiile directe vor fi realizate de personalul intern responsabil.

 August 2019 -  Septembrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate
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1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

Activitate: 4. Consultanţă si management

Subactivităţi

4.1 Servicii de consultanţă la elaborarea
cererii de finantare şi a tuturor studiilor
necesare

Pentru solicitarea finantarii nerambursabile, s-a elaborat Cererea de finantare si s-a completat
in aplicatia MySMIS. S-a pregatit si s-a depus aplicatia de finantare cu toate documentele ce
compun dosarul de finantare.

8 Ianuarie 2018 - 1 August 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

Rezultate previzionate

4.2 Managementul de proiect pentru
obiectivul de investiţii

Echipa interna condusa de managerul de proiect este responsabila de implementarea
proiectului, respectarea contractului de finantare si a tuturor conditiilor impuse prin programul
de finantare. Acesta va comunica cu Autoritatea de Management si cu Organismul intermediar
si va transmite documentele proiectului (rapoarte de progres, cereri de prefinnatare/plata, cereri
de rambursare, comunicari, notificari, etc.).
Documentele de care este responsabil UAT Municipiul Blaj vor fi asigurate de catre echipa
interna de proiect, care va transmite dupa caz documente/informatii consultantilor, auditorilor,
dirigintilor, etc. pentru prestarea serviciilor contractate.
Responsabilii numiti in cadrul echipei de proiect, vor verifica si aproba/aviza documentele
intocmite de executanti/prestatori, cum ar fi: situatii de lucrari, rapoarte diriginti de santier si
proiectanti, rapoarte de progres, cereri de prefinantare/plata si rambursare, rapoarte de audit,
materiale de informare si publicitate, etc.
Se va urmari permanent modul de implementare a activitatilor proiectului, respectarea
termenelor propuse, iar daca va fi cazul se vor face modificari/actualizari ale acestora conform
procedurilor de lucru din cadrul programului operational regional.
Se vor organiza intalniri de progres, la care vor participa partile implicate in implementarea
proiectului, unde se va analiza stadiul proiectului, rezultatele obtinute, eventuale probleme,
riscuri si masuri de remediere a acestora.
Pentru completarea activitatilor echipei interne, se va contracta consultanta externa
specializata in managementul proiectului. Consultantii externi vor asigura serviciile si
documentele specializate necesare pe parcursul implementarii proiectului, mai ales in ceea ce
privesc obligatiile beneficiarului in relatia cu AM POR. Acestia vor completa echipa interna de
proiect care va asigura documentele interne, activitatile de organizare si planificare si
comunicarea cu AM/OI.
Serviciile de consultanta externa se refera la:
- întocmirea rapoartelor de progres
- pregatirea cererilor de prefinantare, dupa caz
- pregatirea cererilor de plata
- pregatirea cererilor de rambursare
- urmărirea conformităţii documentelor transmise către Organismul Intermediar din punctul de
vedere al procedurilor AM POR
- pregatirea notificărilor la contractul de finantare
- pregatirea/consiliere in pregatirea altor documente transmise catre OI/AM
- sesizarea şi soluţionarea situaţiilor care nu sunt în acord cu cerinţele programului şi ale
contractului de finanţare.
Echipa interna responsabila cu implementarea proiectului, va asigura monitorizarea tuturor
contractelor in legatura cu proiectul si va urmari modul de indeplinire a obligatiilor contractuale
de catre prestatorii/ executantii/ furnizorii contractati si de catre beneficiar. In cazul in care vor fi
identificate probleme ce impiedica indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, se vor lua
masuri de remediere, iar daca va fi necesar contractele vor fi modificate/prelungite prin acte

 Iulie 2019 -  Mai 2022

MUNICIPIUL BLAJ
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aditionale.
In prezent se monitorizeaza contractele in curs, pentru pregatirea proiectului, iar in faza de
implementare se vor monitoriza contractele de: proiectare si executie, management de proiect,
achizitii publice, audit financiar extern, informare/publicitate si promovare, dirigentie de santier,
audit energetic final.
In conformitate cu prevederile contractului de finantare si ale procedurilor/ instructiunilor emise
de AM POR, vor fi pregatite si transmise rapoarte trimestriale, raportul final si alte rapoarte
solicitate de OI/AM/alte organisme abilitate. Rapoartele vor fi intocmite de consultantii externi,
dupa care vor fi verificate/aprobate de catre responsabilii din echipa interna si transmise catre
OI/AM sau alte organisme cu rol in urmarirea implementarii proiectului.
Activitatea de management al proiectului include si perioada de depunere a  cererii de
rambursare finale.

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate

4.3. Auditul financiar In conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile programului operational regional 2014-
2020 se va realiza auditul financiar extern al proiectului.
Auditorul va intocmi rapoarte de audit care vor respecta inclusiv cerintele ghidului solicitantului
cu privire la continutul acestora. In situatiile prevazute de program, auditorul va verifica
potenţiala dublă finanţare a cheltuielilor.
Echipa interna de proiect va furniza auditorului documentele si informatiile necesare
desfasurarii activitatilor de audit.

 Septembrie 2019 -  Aprilie 2022

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

Rezultate previzionate

Activitate: 5. Asistenţă tehnică

Subactivităţi
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5.1. Asistenţă tehnică din partea
proiectantului

Se imparte in:
-  asistenta pe perioada de execuţie a lucrărilor
-  pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
Proiectantul va urmari aplicarea soluţiilor tehnice adoptate prin proiectul tehnic autorizat, va
înştiinţa beneficiarul, dirigintele de şantier şi constructorul cu orice problemă tehnică sesizată,
referitoare la realizarea lucrărilor si va emite soluţii tehnice, în competenţele stabilite de
legislaţia în domeniu, prin emiterea de dispoziţii de şantier, NCS/NR  cu listele de cantităţi
aferente, detalii de execuţie, etc., cu privire la rezolvarea problemelor tehnice apărute pe
parcursul execuţiei lucrărilor.

 Iulie 2020 -  Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

Rezultate previzionate

5.2. Dirigenţie de şantier Prevede asigurarea dirigenţiei de şantier pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii.
Dirigintele (dirigintii) de santier va urmari realizarea lucrarilor de constructii in conformitate cu
prevederile autorizatiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor
tehnice in vigoare. Acesta va participa in calitate de reprezentanti ai beneficiarului, în toate
fazele privind realizarea constructiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementarile tehnice
în construcţii.

 Iulie 2020 -  Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

Rezultate previzionate

Activitate: 6. Investitia de baza

Subactivităţi

6.1 Construcţii şi instalaţii Activitatea include toate actiunile de demarare si executie a lucrarilor: predarea
amplasamentului, ordinul de incepere a lucrarilor, notificarile prevazute de lege, plata taxelor si
cotelor legale pentru constructii, executia propriu-zisa a lucrarilor inclusiv a lucrarilor diverse si
neprevazute - daca va fi cazul, receptia lucrarilor pe faze si la terminarea acestora cu eventuale
remedieri – dupa caz.
La finalizarea lucrarilor acestea vor fi receptionate conform prevedrilor legale, in cazul in care
vor fi necesare masuri de remediere conform procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, lucrarile de remediere vor fi realizate in conformitate cu normele legale in vigoare.
Se va intocmi cartea tehnica a constructiei.

 Iulie 2020 -  Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ
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Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

Rezultate previzionate

6.2 Montaj utilaje, echipamente
tehnologice şi funcţionale

Pe parcursul realizarii lucrarilor, vor fi furnizate si montate utilajele/echipamentele prevazute in
proiect: lift, centrala termica, cazane, panouri solare, etc.
Avand in vedere natura utilajelor si echipamentelor cu montaj, ele facand parte din procesul de
executie a lucrarilor, atat utilajele cat si montajul au fost incluse in contractul de lucrari.

 August 2020 -  Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

Rezultate previzionate

6.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi
funcţionale care necesită montaj

Pe parcursul realizarii lucrarilor, vor fi furnizate si montate utilajele/echipamentele prevazute in
proiect: lift, centrala termica, cazane, panouri solare, etc.
Avand in vedere natura utilajelor si echipamentelor cu montaj, ele facand parte din procesul de
executie a lucrarilor, atat utilajele cat si montajul au fost incluse in contractul de lucrari.

 August 2020 -  Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate
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6.4 Dotari La finalizarea lucrarilor se vor receptiona si amplasa in spatiile amenajate, dotarile cu
echipamente de specialitate si mobilier medical pentru desfasurarea activitatilor medicale
specifice Ambulatoriului integrat ala Spitalului. Decembrie 2020 -  Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

Rezultate previzionate

6.5 Cote legale S-au prevazut costurile pentru cotele aferente ISC pentru controlul calităţii lucrarilor de
construcţii, pentru controlul calitatii statului si CSC, conform prevederilor legale in vigoare.

 Iulie 2020 -  Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

Rezultate previzionate

6.6 Taxe pentru acorduri, avize conforme
şi autorizaţia de construire/desfiinţare

Se refara la plata taxelor pentru avize/acorduri si obtinerea autorizatiei de construire.

 Mai 2020 -  Mai 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.

Rezultate previzionate
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Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

6.7 Organizare de şantier 1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
Se refera la asigurarea tuturor conditiilor necesare desfasurarii lucrarilor prevazute in proiect.
Pentru realizarea lucrărilor de execuţie, documentaţia tehnică pentru realizarea unei lucrări
prevede obligatoriu şi realizarea (în apropierea obiectivului) a unei organizări de şantier care
trebuie să cuprindă: căile de acces; unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare;
sursele de energie; vestiare, apă potabilă, grup sanitar; grafice de execuţie a lucrărilor;
organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru
conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor; măsuri specifice privind protecţia şi
securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a incendiilor, decurgând din natura
operaţiilor şi tehnologiilor de construcţie cuprinse în documentaţia de execuţie a obiectivului;
măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de
praf, asigurarea acceselor necesare).
Materialele de construcţie care necesită protecţie contra intemperiilor se vor putea depozita pe
timpul execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta magaziei provizorii, care se va amplasa la
început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte
provizorii: magazia provizorie cu rol de depozitare materiale, vestiar muncitori şi depozitare
scule; tablou electric; punct PSI (în imediata apropiere a sursei de apă); platou depozitare
materiale.
2.  Lucrări conexe organizării şantierului
Activitatea include lucrari conexe organizarii de santier precum: inchirieri de
vestiare/baraci,/containere/ grupuri sanitare, contracte temporare cu furnizorii de utilitati, taxe
depozit ecologic, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier
pe durata de execuţie a lucrărilor, paza santierului, etc.

 Iulie 2020 -  Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

Rezultate previzionate

6.8 Lucrari diverse si neprevazute Se refera la eventualele lucrari neprevazute, aparute in timpul executiei.
Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislaţia în domeniul
achiziţiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuţiei. Iulie 2020 -  Iunie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate

Activitate: 7. Informare şi publicitate
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Subactivităţi

7.1 Realizarea de panouri de informare si
etichete autocolante

Cuprinde măsurile de informare şi publicitate ce vor fi intreprinse în cadrul proiectului, pentru
respectarea cerinţelor regulamentelor comunitare de asigurare a vizibilităţii contribuţiei
comunitare la proiect.
Se vor realiza urmatoarele activitati prevazute de Manualul de identitate vizuală al POR:
- 1 panou temporar amplasat la locul de implementare a proiectului pe durata investitiei
- 1 placa permanenta care va inlocui panoul temporar la finalizarea investitiei
- etichete autocolante pentru echipamente: aprox. 20 buc. (numarul autocolantelor se va
adapta in functie de numarul echipamentelor achizitionate cu valoare de peste 25.000 lei
conform MIV POR 2014-2020).
In cazul modificarii MIV, activitatile de informare si publicitate vor fi adaptate corespunzator.

 Iulie 2020 -  Aprilie 2022

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate

7.2 Anunţuri/comunicate de presă privind
începerea şi finalizarea proiectului

Se vor realiza urmatoarele activitati prevazute de Manualul de identitate vizuală al POR:
- 1 anunţ de presă sub forma de comunicat într-un ziar regional şi/sau local privind începerea
proiectului
- 1 anunţ de presă sub forma de comunicat la închiderea proiectului cu menţionarea
rezultatelor.

 Iulie 2019 -  Aprilie 2022

MUNICIPIUL BLAJ

Sediul UAT Municipiul Blaj - Str. Piata 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Locatia proiectului - Str. Andrei Muresanu, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

2. Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier
specific activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

1. Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile
specifice ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al
cladirii BMS.

3. Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii
proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

Rezultate previzionate
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

1. Amenajarea terenuluiActivitatea:

1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţialăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferenteAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1271881958

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

84,230.72Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 100,234.56

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 84,230.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 100,234.56

Valoare TVA [LEI] 16,003.84 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 84,230.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,004.69

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16,003.84 100,234.56

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 98,229.87

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

lucrări şi acţiuni de protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, inclusiv refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

-

Documente justificative

1. Amenajarea terenuluiActivitatea:

1.3 Relocarea/protectia utilitatilorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru relocarea/protectia utilitatilor

Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferenteAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1271881958

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

68,915.93Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 82,009.96

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 68,915.93 Valoare totală eligibilă [LEI] 82,009.96

Valoare TVA [LEI] 13,094.03 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 68,915.93 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,640.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,094.03 82,009.96

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 80,369.76

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli

55



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru relocarea/protectia utilitatilor

-

Documente justificative

2. ProiectareActivitatea:

2.1 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz generalSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

studiu de fezabilitate cu elemente specifice din DALI

Servicii de elaborare proiect mixt DALI si SFAchiziţie:

ID dosar achiziţie:450223963

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

93,300.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 111,027.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 93,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 111,027.00

Valoare TVA [LEI] 17,727.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 93,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,220.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]17,727.00 111,027.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 108,806.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

studiu de fezabilitate cu elemente specifice din DALI

-

Documente justificative

2. ProiectareActivitatea:

2.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii de principiuSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

documentaţii şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri

Servicii de elaborare proiect mixt DALI si SFAchiziţie:

ID dosar achiziţie:450223963

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,700.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,353.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,353.00

Valoare TVA [LEI] 1,653.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 207.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,653.00 10,353.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,145.94

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

documentaţii şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri
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-

Documente justificative

2. ProiectareActivitatea:

2.3 Obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiei de construireSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

documentatii tehnice pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii faza AC

Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2516942966

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

101,931.88Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 121,298.94

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 101,931.88 Valoare totală eligibilă [LEI] 121,298.94

Valoare TVA [LEI] 19,367.06 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 101,931.88 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,425.98

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]19,367.06 121,298.94

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 118,872.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

documentatii tehnice pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii faza AC

-

Documente justificative

2. ProiectareActivitatea:

2.4 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2516942966

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 19,159.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,159.00

Valoare TVA [LEI] 3,059.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 16,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 383.18

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,059.00 19,159.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,775.82

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

verificarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Documente justificative
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-

2. ProiectareActivitatea:

2.5 Proiect tehnic şi detalii de execuţieSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

proiect tehnic si detalii de executie

Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2516942966

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28,236.05Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 33,600.90

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,236.05 Valoare totală eligibilă [LEI] 33,600.90

Valoare TVA [LEI] 5,364.85 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 28,236.05 Contributia proprie eligibilă [LEI] 672.02

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,364.85 33,600.90

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 32,928.88

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

proiect tehnic si detalii de executie

-

Documente justificative

3. Organizarea procedurilor de achiziţieActivitatea:

3.3 Consultanţă/asistenţă juridică pentru procedurile de achiziţie publicăSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

consultanta pentru pregatirea si derularea achizitiilor prevazute in proiect

Servicii de consultanta in achizitii publiceAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1555610297

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

90,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 107,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 90,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 107,100.00

Valoare TVA [LEI] 17,100.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 90,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,142.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]17,100.00 107,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 104,958.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

consultanta pentru pregatirea si derularea achizitiilor prevazute in proiect

-

Documente justificative
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4. Consultanţă si managementActivitatea:

4.1 Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finantare şi a tuturor studiilor necesareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

pregatirea cererii de finantare si a documentelor anexe

Servicii de consultanta pentru elaborarea si depunerea proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:548873498

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,700.00

Valoare TVA [LEI] 5,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 714.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,700.00 35,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 34,986.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

pregatirea cererii de finantare si a documentelor anexe

-

Documente justificative

4. Consultanţă si managementActivitatea:

4.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

servicii de consultanta pentru managementul proiectului

Servicii de consultanta in managementul proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:547059691

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

132,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 157,080.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 132,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 157,080.00

Valoare TVA [LEI] 25,080.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 132,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,141.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]25,080.00 157,080.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 153,938.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

 managementul proiectului

Documente justificative
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-

4. Consultanţă si managementActivitatea:

4.3. Auditul financiarSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

servicii de audit financiar al proiectului

Servicii de audit financiar al proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3206005448

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

32,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 32,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 32,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 32,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 32,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 640.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 32,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 31,360.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

auditarea proiectului

-

Documente justificative

5. Asistenţă tehnicăActivitatea:

5.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

asistenta din partea proiectantului

Proiectare faza PT si asistenta din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2516942966

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,984.39Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,591.42

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,984.39 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,591.42

Valoare TVA [LEI] 3,607.03 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 18,984.39 Contributia proprie eligibilă [LEI] 451.82

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,607.03 22,591.42

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 22,139.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

asistenta din partea proiectantului

-

Documente justificative

60



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

5. Asistenţă tehnicăActivitatea:

5.2. Dirigenţie de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

servicii de dirigentie de santier

Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santierAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3755637666

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

97,300.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 115,787.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 97,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 115,787.00

Valoare TVA [LEI] 18,487.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 97,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,315.74

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]18,487.00 115,787.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 113,471.26

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

dirigentie de santier

-

Documente justificative

6. Investitia de bazaActivitatea:

6.1 Construcţii şi instalaţiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

lucrari de constructii si instalatii pentru investitia de baza

Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferenteAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1271881958

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,673,761.01Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,751,775.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,673,761.01 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,466,305.95

Valoare TVA [LEI] 1,078,014.59 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,285,469.65

Eligibil [LEI] 4,593,534.41 Contributia proprie eligibilă [LEI] 109,326.12

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]872,771.54 5,466,305.95

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]1,080,226.60 5,356,979.83

205,243.05TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

lucrari de constructii si instalatii pentru investitia de baza

Documente justificative
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-

6. Investitia de bazaActivitatea:

6.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

montaj utilaje si echipamente tehnologice aferente lucrarilor de baza

Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferenteAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1271881958

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

184,829.59Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 219,947.21

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 184,829.59 Valoare totală eligibilă [LEI] 219,947.21

Valoare TVA [LEI] 35,117.62 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 184,829.59 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,398.94

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]35,117.62 219,947.21

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 215,548.27

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

montaj utilaje si echipamente tehnologice aferente lucrarilor de baza

-

Documente justificative

6. Investitia de bazaActivitatea:

6.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

utilaje si echipamente tehnologice aferente lucrarilor de baza

Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferenteAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1271881958

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

616,149.27Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 733,217.63

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 616,149.27 Valoare totală eligibilă [LEI] 733,217.63

Valoare TVA [LEI] 117,068.36 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 616,149.27 Contributia proprie eligibilă [LEI] 14,664.35

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]117,068.36 733,217.63

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 718,553.28

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

utilaje si echipamente tehnologice aferente lucrarilor de baza

-

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

6. Investitia de bazaActivitatea:

6.4 DotariSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

echipamente medicale si dotari de specialitate

Echipamente si dotari specifice activitatii medicaleAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3360796061

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,739,475.72Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,259,976.11

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,739,475.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,259,976.11

Valoare TVA [LEI] 520,500.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,739,475.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 65,199.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]520,500.39 3,259,976.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,194,776.58

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

dotare ambulatoriu

-

Documente justificative

6. Investitia de bazaActivitatea:

6.5 Cote legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cote legale ISC, CSC

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

66,840.12Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 66,840.12

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 66,840.12 Valoare totală eligibilă [LEI] 66,840.12

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 66,840.12 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,336.81

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 66,840.12

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 65,503.31

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cote legale ISC, CSC

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

-

6. Investitia de bazaActivitatea:

6.7 Organizare de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferenteAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1271881958

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

64,637.88Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 76,919.08

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 64,637.88 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 12,281.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 76,919.08

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]64,637.88 0.00

12,281.20TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier

-

Documente justificative

6. Investitia de bazaActivitatea:

6.7 Organizare de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

cheltuieli conexe organizării de şantier

Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferenteAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1271881958

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

74,785.86Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 88,995.17

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 74,785.86 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 14,209.31 Valoare totală neeligibilă [LEI] 88,995.17

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]74,785.86 0.00

14,209.31TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli conexe organizării de şantier

-

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

6. Investitia de bazaActivitatea:

6.8 Lucrari diverse si neprevazuteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

cheltuieli diverse si neprevazute aferente investitiei de baza

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

176,681.44Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 210,250.91

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 176,681.44 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 33,569.47 Valoare totală neeligibilă [LEI] 210,250.91

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]176,681.44 0.00

33,569.47TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli diverse si neprevazute aferente investitiei de baza

-

Documente justificative

7. Informare şi publicitateActivitatea:

7.1 Realizarea de panouri de informare si etichete autocolanteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

panouri de informare si etichete autocolante

Servicii de informare si publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:377990870

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,480.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,331.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,480.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,331.20

Valoare TVA [LEI] 851.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,480.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 106.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]851.20 5,331.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,224.58

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

panouri de informare si etichete autocolante
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

-

Documente justificative

7. Informare şi publicitateActivitatea:

7.2 Anunţuri/comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

anunţuri/comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului

Servicii de informare si publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:377990870

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,190.00

Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 23.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]190.00 1,190.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,166.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

anunţuri/comunicate de presă privind începerea şi finalizarea proiectului

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

12,362,384.81 10,700,750.00 10,700,750.00 10,700,750.00 10,486,735.00 0.00 214,015.00 1,661,634.81 98.00001

0.0010,700,750.00 98.000010,700,750.00 1,661,634.81214,015.0010,700,750.0012,362,384.81 10,486,735.00

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

12,362,384.81 10,700,750.00 10,700,750.00 10,486,735.0010,700,750.00 0.00 214,015.00 1,661,634.81 98.0000
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U
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P
ar

te
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ri

Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 157,080.00 292,298.83 4,507,836.840.00 5,743,534.33 0.00

Buget - Plan anual de cheltuieli
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Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)1. 3
.

Scaderea ratei de spitalizare cu 3% in 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului.
Urmare implementarii proiectului, se preconizeaza ca numarul internarilor si rata generala de
spitalizare din Spitalul Municipal Blaj va scadea cu aprox. 3%.

0.00 ( 0.00

%)2. 2
.

Ambulatoriu integrat de specialitate dotat cu echipamente medicale si mobilier specific
activitatilor medicale ambulatorii – 183 buc.
Toate spatiile create/amenajate prin proiect vor fi dotate corespunzator activitatii medicale
ambulatorii. De asemenea vor fi dotate laboratoarele de radiologie si analize medicale si
cabinetul de boli infectioase care vor ramane in locatia actuala.

3,241,484.70 ( 30.29

%)3. 1
.

Crearea de spatii suplimentare prin extindere pe orizontala pentru activitatile specifice
ambulatoriului de specialitate in suprafata de 1.598 mp.
Se va extinde cladirea spitalului pentru asigurarea fluxurilor necesare, se vor asigura toate
instalatiile/utilitatile necesare si se va implementa un sistem de management energetic al cladirii
BMS
.

7,459,265.30 ( 69.71

Buget eligibil total 10,700,750.00 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

AlbaCentru 0.00 %)%)100.00( (10,700,750.00 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 10,700,750.00

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

053 10,700,750.00 %)100.00Infrastructuri de sănătate (

(100.00 %)10,700,750.00Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 10,700,750.0001

10,700,750.00Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mici zone urbane (densitate medie a populaţiei > 5 000 de locuitori) %)10,700,750.00 ( 100.0002

(100.00 %)10,700,750.00Buget eligibil total
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Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi a oricărei forme de
discriminare 10,700,750.00 100.00(9

10,700,750.00 (100.00 %)Buget eligibil total

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-01-2018

31-05-2022

31-05-2022

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 - CR 1 cerere de rambursare clasica
intermediara 157,080.0030-09-2019

10 - CR 6 af. CP 2 cerere de rambursare cererii de plata 2,871,767.1722-02-2022

11 - CP 3 cerere de plata 2,871,767.1610-05-2022

12 - CR 7 af. CP 3 cerere de rambursare cererii de plata 2,871,767.1631-05-2022

2 - CR 2 cerere de rambursare clasica
intermediara 23,635.0028-02-2020

3 - CPF 1 cerere de prefinantare 299,621.0022-04-2020

4 - CR 3 af. CPF 1 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 268,663.8321-01-2021

5 - CPF 2 cerere de prefinantare 1,605,112.5022-03-2021

6 - CR 4 af. CPF 2 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 1,636,069.6722-07-2021

7 - CP 1 cerere de plata 2,871,767.1722-10-2021

8 - CR 5 af. CP 1 cerere de rambursare cererii de plata 2,871,767.1722-11-2021

9 - CP 2 cerere de plata 2,871,767.1721-01-2022

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Nr. 40641 /12.11.2020

În atenţia: D-lui Gheorghe Valentin ROTAR – Primar

Referitor la: Contractul de finanţare nr. 4589/22.07.2019, pentru proiectul cu titlul „Extindere şi dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj ”,
beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, cod SMIS 123743

Stimate Domnule Primar,

Introducere
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CAE 1 - 4 Paginile din SF modificate.pdf

26/09/2018 CAE 1 - 4 Paginile din SF modificateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 1 - 6 Adeverinta CASJ.pdf

26/09/2018 CAE 1 - 6 Adeverinta CASJE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 1 - 5 Anexa 1 HCL Indicatori asumata de proiectant.pdf

26/09/2018 CAE 1 - 5 Anexa 1 HCL Indicatori asumata de proiectantE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 1 - 1 Adresa raspuns clarificari CAE 1.pdf

26/09/2018 CAE 1 - 1 Adresa raspuns clarificari CAE 1EA723E4A83DB4D6C12C0D5DE431D3B91ED0F58F4A38935ECA897A
45AD87D656E

CAE 1 - 2 Autorizatia sanitara de functionare vizata in termen.pdf

26/09/2018 CAE 1 - 2 Autorizatia sanitara de functionare vizata in termenE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 1 - 3 Planse SF modificate.pdf

26/09/2018 CAE 1 - 3 Planse SF modificateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Nr. 40641 /12.11.2020

În atenţia: D-lui Gheorghe Valentin ROTAR – Primar

Referitor la: Contractul de finanţare nr. 4589/22.07.2019, pentru proiectul cu titlul „Extindere şi dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj ”,
beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, cod SMIS 123743

Stimate Domnule Primar,

În urma analizării solicitării dumneavoastră de Act aditional nr.1, transmisă în cadrul aplicaţiei MySMIS, prin care solicitaţi  modificarea
Contractului de finantare si modificarea Anexei 2 – cererea de finanţare după cum urmează:

- Actualizarea bugetului proiectului. Urmare finalizarii activitatii de proiectare faza PT si obtinerii autorizatiei de construire, devizul general
al proiectului fost actualizat prin modificarea valorilor capitolelor acestuia, astfel ca este necesara actualizarea bugetului proiectului.

 - Prelungirea perioadei de implementare a proiectului. Avand in vedere Starea de urgenţă dispusa prin Decretul Preşedintelui României
nr. 240/2020, în scopul prevenirii răspândirii transmiterii virusului COVID-19 precum si Starea de alertă impusă prin dispoziţiile Legii nr. 55
din 15 mai 2020, elaborarea documentatiei faza PT a durat mai mult decat a fost estimat, astfel ca activitatile proiectului sunt in intarziere
si nu pot fi finalizate pana la da-ta limita prevazuta in contractul de finantare, motiv pentru care este necesara prelungirea perioadei de
imple-mentare a proiectului cu 11 luni.

, va  comunicam urmatoarele:

1. Vă deblocăm urmatoarele secţiuni din Cererea de finanţare: Plan de achizitii; Activitati previzionate; Bu-get - Activitati si cheltuieli;
Buget - Plan anual de cheltuieli şi Graficul de rambursare, în vederea efectuării modificărilor solicitate.

2. Avand în vedere propunerile de modificare a Bugetului proiectului vă rugăm să luaţi în considerare prvederile contractului de finanţare
4589/22.07.2019 împreună cu anexele acestuia si instrucţiunile AM POR.

3. Modelul documentelor (anexelor) mentionate anterior si forma propusa a actului aditional nr.1 vor fi transmi-se, pe adresa de e-mail:
sergiustefanescu@yahoo.com , după efectuarea modificărilor în MySMIS.

Modificarile se vor efectua in conformitate cu prevederile Contractului de finanare nr. 4589/22.07.2019, Anexa 1 - Conditii
specifice,Sectiunea I - Conditii specifice aplicabile POR 2014 - 2020, Articolul 8 Completarea Conditiilor generale cu privire la modificarea
contractului de finantare.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel: 0744527122, persoana de contact fiind dl. Praţia Aron Mircea  – ofiter de
monitorizare.

Concluzie cerere de clarificări

Transmitem sectiunile actualizate si documentele solicitate

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

S-a raspuns la soliciarea de clarificari
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

ETF 1 - 4 Documentatia tehnico-economica - partea 3.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 4 Documentatia tehnico-economica - partea 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
ETF 1 - 15 Anexa 6  Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii
8_1_A_Ambulatorii.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 15 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii
8_1_A_Ambulatorii

45614A941A02D9FA6BD8A8A6C74B0D059532242B75BCE5C6BD32FE
749B85F988

ETF 1 - 14 Deviz General.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 14 Deviz GeneralE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 1 Adresa raspuns clarificari ETF 1.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 1 Adresa raspuns clarificari ETF 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 2 Documentatia tehnico-economica - partea 1.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 2 Documentatia tehnico-economica - partea 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 3 Documentatia tehnico-economica - partea 2.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 3 Documentatia tehnico-economica - partea 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 16 Anexa 20  Macheta proiecte generatoare de venituri.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 16 Anexa 20 Macheta proiecte generatoare de venituri6C902442B1E2CCB0F55E6B216003C17B6061EB278B5F5DC913FDAA
28C297B0EF

ETF 1 - 5 Documentatia tehnico-economica - partea 4.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 5 Documentatia tehnico-economica - partea 4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 6 Documentatia tehnico-economica - partea 5.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 6 Documentatia tehnico-economica - partea 5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 7 Documentatia tehnico-economica - partea 6.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 7 Documentatia tehnico-economica - partea 6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 8 Documentatia tehnico-economica - partea 7.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 8 Documentatia tehnico-economica - partea 7E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 9 Documentatia tehnico-economica - partea 8.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 9 Documentatia tehnico-economica - partea 8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 10 Documentatia tehnico-economica - partea 9.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 10 Documentatia tehnico-economica - partea 9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 11 Documentatia tehnico-economica - partea 10.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 11 Documentatia tehnico-economica - partea 10E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 12 Documentatia tehnico-economica - partea 11.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 12 Documentatia tehnico-economica - partea 11E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 1 - 13 Documentatia tehnico-economica - partea 12.pdf

09/04/2019 ETF 1 - 13 Documentatia tehnico-economica - partea 12E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 2 - 1 Adresa raspuns clarificari ETF 2.pdf

12/04/2019 ETF 2 - 1 Adresa raspuns clarificari ETF 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 2 - 2 Deviz General 12.04.2019.pdf

12/04/2019 ETF 2 - 2 Deviz General 12.04.2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF 2 - 3 Anexa 20  Macheta proiecte generatoare de venituri.pdf

12/04/2019 ETF 2 - 3 Anexa 20 Macheta proiecte generatoare de venituriC99F81F95E78F7F1A282BE0565C6386A8F2C664D4766F0E3CF6C71A
907DFEDEA

CTR 1 - 5 Certificat de Cazier fiscal.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 5 Certificat de Cazier fiscalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 6 Extras de carte funciara.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 6 Extras de carte funciaraE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 8 Hotarare de aprobare a proiectului.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 8 Hotarare de aprobare a proiectuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 9 Deviz General actualizat 12.04.2019.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 9 Deviz General actualizatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CTR 1 - 10 Anexa 6  Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii
8_1_A_Ambulatorii.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 10 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii982A2F17407F5D12EA0864CC64E37A5531A49F8E8576683388B6B7D
003012CE4
CTR 1 - 11 Anexa 7 Declaratia modificari pe parcursul procesului eval
8_1_A_Ambulatorii.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 11 Anexa 7 Declaratia modificri pe parcursul procesului eval
8_1_A_Ambulatorii

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CTR 1 - 12 Formular bugetar fisa proiectului F23.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 12 Formular bugetar fisa proiectului F23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 13 Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 13 Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 14.1 Studiu de Fezabilitate partea 1.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 14.1 Studiu de Fezabilitate partea 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 14.2 Studiu de Fezabilitate partea 2.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 14.2 Studiu de Fezabilitate partea 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 15 Acordul conducerii spitalului.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 15 Acordul conducerii spitaluluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 16 Anexa 20  Macheta proiecte generatoare de venituri.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 16 Anexa 20 Macheta proiecte generatoare de venituriC99F81F95E78F7F1A282BE0565C6386A8F2C664D4766F0E3CF6C71A
907DFEDEA

CTR 1 - 17 Anexa 23 Consimtamant 8_1_A.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 17 Anexa 23 Consimtamant 8_1_AE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 18 Grafic de rambursare.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 18 Grafic de rambursareFCEFBEC71761B15960774579D4BDED9E388AB8F4C0D5730800F7BA
5B6F80D41A

CTR 1 - 4 Certificat de atestare fiscala buget de stat.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 4 Certificat de atestare fiscala buget de statE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 1 Adresa raspuns contractare.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 1 Adresa raspuns contractare7BD428CAF5DBF9D8064F0CB1D82A8CC671DBAA935B9F602FF08AF
414C89DFF1E

CTR 1 - 2 Declaratia de eligibilitate  contractare.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 2 Declaratia de eligibilitate contractareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 3 Certificat de atestare fiscala buget local.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 3 Certificat de atestare fiscala buget localE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 1 - 7 Hotarare de aprobare a doc. tehnice, inclusiv anexa.pdf

20/05/2019 CTR 1 - 7 Hotarare de aprobare a doc. tehnice, inclusiv anexaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 2 - 1 Adresa raspuns clarificari contractare.pdf

27/05/2019 CTR 2 - 1 Adresa raspuns clarificari contractareCFA35C4B3798D64B7A4E6829DE3C21644D0AC8B66A123BD4949BD6
255D118046

CTR 2 - 5 Copie CI reprezentant legal.pdf

27/05/2019 CTR 2 - 5 Copie CI reprezentant legalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CTR 2 - 4 Anexa 6  Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii
8_1_A_Ambulatorii.pdf

27/05/2019 CTR 2 - 4 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii
8_1_A_Ambulatorii

0583635F31D76FBEE38A5912FD3CC89DA880208DCD4CC62A4D2FE
76D9BD1B24B

CTR 2 - 3 Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare.pdf

27/05/2019 CTR 2 - 3 Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR 2 - 2 Adeverinta cont prefinantare Trezorerie.pdf

27/05/2019 CTR 2 - 2 Adeverinta cont prefinantare TrezorerieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CTR 3 - 1 Anexa 6  Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii
8_1_A_Ambulatorii semnata.pdf

24/06/2019 CTR 3 - 1 Anexa 6 Lista de echipamenteC5014360A682E051CD7CBD8F94220D99547A18BA7D906F390090B73
928932ACC
CTR 4 - 1 Anexa 6  Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii
8_1_A_Ambulatorii (1) semnata.pdf

24/06/2019 CTR 4 - 1 Anexa 6 List de echipamente, dotri,lucrri sau servicii
8_1_A_Ambulatorii

B46E9D0B62BBB09D731E616D3CE87AA6085B45D0AB073CA356C576
E4BC6C1470

CTR 4 - 2 Incheiere administrare 23.10.2018 semnata.pdf

24/06/2019 CTR 4 - 2 Incheiere administrare 23.10.2018E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1_09.09.2019_Fise de post semnate de titulari.pdf

09/09/2019 N1_09.09.2019_Fise de post semnate de titulariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1_09.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 1.pdf

09/09/2019 N1_09.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 16878F91A6CD59447A38A60D15079CF17113874F6E5F88C9EE775526
B428C55F0

N1_09.09.2019_Dispozitie de numire a echipei interne de proiect.pdf

09/09/2019 N1_09.09.2019_Dispozitie de numire a echipei interne de proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1_09.09.2019 Declaratia  privind nedeductibilitatea TVA  actualizata.pdf

09/09/2019 N1_09.09.2019 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA actualizata95CB44BC91EA730FFE10BA9947E99F320232938027A80BA37F89905
43B7B31BC
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N2_19.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 2.pdf

24/09/2019 N2_19.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 239598B9D9ECFC6478FE8AF2A0BF69775B0A2329BA21CD76C3D3FD
EB781A18728

N2_19.09.2019 Declaratia  privind nedeductibilitatea TVA  actualizata.pdf

24/09/2019 N2_19.09.2019 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA actualizata7F384CAA409188D8E05078EC953437E62F99CAF25FB8A544827D0D1
F438828E8

N3_09.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 3.pdf

09/12/2019 N3_09.09.2019_Memoriu Justificativ Notificare 3829C5B3E2C805C18A15D6C58B48E7658460034D5BB2A158AAA72019
1402A286F

N3_09.09.2019 CV Responsabil achizitii.pdf

09/12/2019 N3_09.09.2019 CV Responsabil achizitiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N3_09.09.2019 Grafic de rambursare.pdf

09/12/2019 N3_09.09.2019 Grafic de rambursare2D90D9667DA3DBD13EA36AD86FC23AEA25A92CFDE86C0324FCF3B
604983173EB

N3_09.09.2019 Dispozitia 359 din 08.10.2019.pdf

09/12/2019 N3_09.09.2019 Dispozitia 359 din 08.10.2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

AA1_Memoriu Justificativ Act aditional 1.pdf

30/12/2020 AA1_Memoriu Justificativ Act aditional 1FD6751C564BA130B20F641E83F1F8B78DEC407758D47D257D6D8331
BA1A5D9FA

AA1_Anexa 3 Bugetul proiectului.pdf

30/12/2020 AA1_Anexa 3 Bugetul proiectuluiB2E82D0CF6F6CE223E9CE5AAC8DF51FF54FB16B3F88058FBC9C04
3DE3B073CD5

AA1_Formular bugetar fisa proiectului F23.pdf

30/12/2020 AA1_Formular bugetar fisa proiectului F23E186145E70849A9785F48ABD8B1CB06E49DB7AE93F2B35CD10A762
454AE7AC5E

AA1_Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare.pdf

30/12/2020 AA1_Formularul bugetar F1 Fisa de fundamentare0624088AE5EE12B77F9A893F8F236D96C22769F4696175EFF1A6CCF
59E6485AA

AA1_Grafic de rambursare.pdf

30/12/2020 AA1_Grafic de rambursare82D23FF02D4B784A88AE978A4692C03698EE320B96A79E231016AAE
E64087261

AA1_Lista echipamente_lucrari_servicii.pdf

30/12/2020 AA1_Lista echipamente_lucrari_servicii7C5731A60580891DE76D08D6ECEFB5BFD5A183711DE2C80DA41860
A9AEDEDB22

Anexa 1 Memoriu - Memoriu proiectant 11.12.2020.pdf

30/12/2020 Anexa 1 Memoriu - Memoriu proiectant 11.12.2020074D699202A14078356661C67CE24D821500F8C1783B4311053CFBC
1D8FA9F74

Anexa 2 - Memoriu justificativ modificari PT.pdf

30/12/2020 Anexa 2 - Memoriu justificativ modificari PTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 3 Memoriu - Corespondenta proiectant actualizare Deviz.pdf

30/12/2020 Anexa 3 Memoriu - Corespondenta proiectant actualizare Deviz5F52E0D1A9406E2E71A8991E9D0CBB513E61586261CAA355E4E5EC
5E657F3DA1

Anexa 4 Memoriu - Deviz general actualizat PT 17.11.2020.pdf

30/12/2020 Anexa 4 Memoriu - Deviz general actualizat PT 17.11.2020E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 5 Memoriu - Deviz General SF 12.04.2019.pdf

30/12/2020 Anexa 5 Memoriu - Deviz General SF 12.04.2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 6 Memoriu - Hotarari de aprobare a Proiectului Tehnic.pdf

30/12/2020 Anexa 6 Memoriu - Hotarari de aprobare a Proiectului TehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, GHEORGHE-VALENTIN ROTAR, CNP 1640607011847, posesor al CI seria AX, nr. 409709, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al MUNICIPIUL BLAJ, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în
documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform
descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL BLAJ, să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în
conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, MUNICIPIUL BLAJ, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect
inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit GHEORGHE-VALENTIN ROTAR.

Data

30/12/2020 10:48:46
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