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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

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

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

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

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

Rezultate
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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
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:
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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:

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

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
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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
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.

Activităţi finanţate

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.
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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 performan?ei 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

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

Activităţi finanţate

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.
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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
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

Rezultate

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
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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
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 destina?iei unei cladiri din gradini?a în cresa prin lucrari de extindere, reabilitare
si
dotarea adecvata necesita?ilor înva?amântului anteprescolar în vederea cresterii accesului, calita?ii si atractivita?ii educa?iei pentru copiii
din cadrul Municipiului Blaj.
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Proiectul ”Extindere, reablitare si dotare Cresa la nivelul Municipiului Blaj” prin obiectivele stabilite contribuie la atingerea obiectivului
priorita?ii de investi?ie POR 10.1.a, respectiv la cresterea gradului de participare la nivelul educa?iei timpurii si înva?amântului
obligatoriu,
în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului
Schimbarea destina?iei unei cladiri din gradini?a în cresa si dotarea corespunzatoare a acesteia ce consta în cresterea numarului de
dotari achizi?ionate de la 0 dotari/echipamente la 125 dotari/echipamente în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de
finan?are.
Extinderea cresei de la o suprafa?a desfasurata existenta de 1083,00 mp la o suprafa?a 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 func?iona cresa în vederea asigurarii accesibilita?ii si mobilita?ii persoanelor cu
dizabilita?i în cadrul cresei prin realizare rampa de acces, montare bare de sprijin, achizi?ionarea unui numar de 10 placu?e Braille în
termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finan?are.

O cladire transformata din gradini?a în cresa si dotata corespunzator prin cresterea numarului de dotari achizi?ionate 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 finan?are.
O cresa din categoria infrastructurii anteprescolare extinsa de la o suprafa?a desfasurata existenta de 1083,00 mp la momentul
implementarii proiectului la o suprafa?a desfasurata de 1587,74 mp la finalul implementarii proiectului în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finan?are.
O cladire din categoria infrastructurii anteprescolare în care va func?iona cresa adaptata corespunzator pentru persoanele cu dizabilita?i
prin realizare rampa de acces, montare bare de sprijin, achizi?ionarea unui numar de 10 placu?e Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finan?are.
Cresterea numarului total de participan?i la procesul educa?ional în unitatea de infrastructura subiect al proiectului de la o capacitatea de
0 copii, dintre care: 0 fete, 0 baie?i, 0 persoane cu dizabilita?i si 0 persoane apar?inând categoriilor dezavantajate, valori la începutul
perioadei de implementare la o capacitate de 80 de copii, dintre care 37 fete, 43 baie?i, 0 persoane cu dizabilita?i si 0 persoane
apar?inând categoriilor dezavantaje, valori la sfârsitul perioadei de implementare a proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finan?are.
Schimbarea destina?iei categoriei infrastructurii subiect al proiectului de la nivel prescolar la începutul implementarii proiectului la nivel
anteprescolar la finalul implementarii proiectului.

Rezultate

1. Achizi?ia si prestarea serviciilor de consultan?a si proiectare în perioada de elaborare a proiectului
1.1 Achizi?ia si prestarea serviciilor de consultan?a în faza de elaborare a proiectului
1.2 Achizi?ia si prestarea serviciilor de proiectare si inginerie - faza elaborare
2. Achizi?ia si prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv ob?inerea de avize
2.1 Achizi?ia si prestarea serviciilor pentru întocmirea studiilor de teren
2.2 Achizi?ia si prestarea serviciilor pentru elaborarea expertizei tehnice
2.3 Ob?inere avize, acorduri si autoriza?ii
2.4 Achizi?ia si prestarea serviciilor de întocmire a auditului energetic
3. Evaluarea proiectului
3.1 Evaluarea proiectului
4. Semnarea Contractului de finan?are
4.1 Semnarea Contractului de finan?are
5. Achizi?ia serviciilor de consultan?a în managementul proiectului si a serviciilor de întocmire a documenta?iilor de achizi?ii
5.1 Achizi?ie servicii de consultan?a în managementul proiectului
6. Achizi?ia serviciilor de informare si publicitate obligatorie si prestarea acestora
6.1 Achizi?ie anun? de presa la demararea proiectului
6.2 Publicare anun? de presa la demararea proiectului
6.3 Achizi?ie panou informativ temporar, placa permanenta si autocolante
6.4 Realizarea si afisare materiale informative: panou informativ temporar, placa permanenta si autocolante
6.5 Achizi?ie anun? de presa la finalizarea proiectului
6.6 Publicare anunt de presa la finalizarea proiectului
7. Achizi?ia serviciilor de proiectare - în faza de implementare a proiectului si prestarea acestora
7.1 Achizi?ia serviciilor pentru întocmire PT+DE, AT proiectant si documenta?ii pentru ob?inerea de avize
7.2 Prestarea serviciilor pentru întocmire PT+DE si documenta?ii pentru ob?inere de avize
7.3 Achizi?ia serviciilor pentru verificarea tehnica a proiectarii
7.4 Verificarea tehnica a proiectarii
7.5 Depunerea si verificarea PT de catre Organismul Intermediar
8. Achizi?ia lucrarilor de construc?ii si realizarea efectiva a acestora, inclusiv dotari si echipamente
8.1 Achizi?ia lucrarilor de construc?ii, a echipamentelor cu montaj si a montajului aferent
8.2 Executarea lucrarilor achizi?ionate
8.3 Achizi?ia lucrarilor diverse si neprevazute, daca este cazul si realizarea acestora
8.4 Achizi?ia dotarilor si a echipamentelor fara montaj
8.5 Livrarea dotarilor si a echipamentelor fara montaj
9. Achizi?ia serviciilor de asisten?a tehnica din partea dirigintelui de santier si prestarea serviciilor de asisten?a tehnica
9.1 Achizi?ie servicii de dirigen?ie de santier
9.2 Prestare servicii de dirigen?ie de santier
9.3 Prestare servicii de AT din partea proiectantului
10. Achizi?ie servicii de audit energetic final
10.1 Achizi?ie servicii de elaborare certificat performan?a energetica
10.2 Întocmire certificat performan?a 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:

10



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

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:
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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:

 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 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

Rezultate
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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.

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
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

Activităţi finanţate

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:
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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.
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
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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
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
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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/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:
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Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

Fondul Român de Dezvoltare Socială

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 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
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Nu este cazul pentru prezentul apel de proiecte.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1. CVuri echipa de implementare cu semn.pdf

25/06/2018 1. CVuri echipa de implementareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. Model_A - Declaratia de eligibilitate.pdf

25/06/2018 2. Declaraie de eligibilitate4DD653885BE4BCE164C9C8466ADF5AD7924C3E05EABB5B8842EBF
9BADFB2C289

17. Documente statutare.pdf

25/06/2018 17. Documente statutareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. Model_G - Declaratia  privind eligibilitatea TVA.pdf

25/06/2018 4. Declaraia privind eligibilitatea TVA9A74679BA04FA6D2C0EF445CFDF6B40431E1E3FFE953809AD51BAE
0346DA9EAD

10. Doc. proprietate-Chereteu-Extrase CF+PAD.pdf

25/06/2018 10. Doc. proprietate Chereteu-ExtraseCF+PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9. Devizul obiectului Componenta A-Biblioteca.pdf

25/06/2018 9. Devizul obiectului Componenta A-BibliotecE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. Deviz general.pdf

25/06/2018 8. Deviz general centralizatorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23. Plan de mentenanta.pdf

25/06/2018 23. Plan de mentenan17F70054B695B5A7BF535E3970951676E72DA30F6479CA1246A4871B
D458EC08

23. Doc. strategice relevante.pdf

25/06/2018 23. Doc. strategice relevanteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18. CI Primar.pdf

25/06/2018 18. CI PrimarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14. Nota incadrare standarde de cost-Strazi Et. IV.pdf

25/06/2018 14. Not încadrare standarde de cost-Strzi Et. IVE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14. Nota incadrare standarde de cost-Chereteu.pdf

25/06/2018 14. Not încadrare standarde de cost-Chereteu7B2525A39EAA26BBE80C60EB6116982170ED8D6F7D557983326D231
4C42DDE0E

14. Nota incadrare standarde de cost-Biblioteca.pdf

25/06/2018 14. Nota încadrare standarde de cost-BibliotecE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13. HCL aprobare indicatori.pdf

25/06/2018 13. HCL aprobare indicatoriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12. Documente Mediu.pdf

25/06/2018 12. Documente MediuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11. Certificate de urbanism.pdf

25/06/2018 11. Certificate de urbanismE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Model_H - Tabel centralizator pentru obiective de investitie 13.1.pdf

25/06/2018 10. Tabel centralizator numere cadastraleF084735CEFB87BF3A891168083237E84FFE099E66317E553600210AF
72D4B032

3. Model_B - Declaratia de angajament.pdf

25/06/2018 3. Declaraia de angajamentCD4B5E7D9BF4CF5762E984E270827EB0C894211D566C6BC2A8C2E5
D9DC33E531

6. Model F-Lista de echipamente, dotari, lucrari, servicii.pdf

25/06/2018 6. Lista de echipamente, lucrri i serviciiE67243C578A4E6A967280023F272B339FD337E41684C1C4B8B20D9B
2364DD2F4

7. Extras strategie locala.pdf

25/06/2018 7. Extras Strategie localE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. SF-Biblioteca-parte desenata.pdf

25/06/2018 8. SF-Bibliotec, parte desenatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. SF-Biblioteca-parte scrisa.pdf

25/06/2018 8. SF-Bibliotec, parte scrisE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

8. SF-Biblioteca-studii de teren.pdf

25/06/2018 8. SF-Bibliotec, studii de terenE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. SF-Chereteu-parte scrisa, desenata, studii.pdf

25/06/2018 8. SF-Chereteu-parte scris, desenat, studiiC2BF30A0D33390F0908909E2F2F4D57823ED20E0AF901982D2CC995
F74FDD9DC

8. SF-Strazi Et. IV-parte scrisa, desenata, studii, expertiza.pdf

25/06/2018 8. SF-Strzi Et. IV-parte scris, desenat, studii, expertizE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Doc. proprietate Chereteu-HCL inventar, dovezi transmitere.pdf

25/06/2018 10. Doc. proprietate Chereteu-HCL inventar, dovezi transmitereE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Doc. proprietate-Biblioteca-extras CF+PAD.pdf

25/06/2018 10. Doc. proprietate-Bibliotec Extras CF+PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Doc. proprietate-Strazi Et. IV-Extrase CF+PAD.pdf

25/06/2018 10. Doc. proprietate-Strzi Et. IV-Extrase+PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. Art 612.pdf

18/12/2018 8. Art 612E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Studiu geotehnic.pdf

18/12/2018 10. Studiu geotehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6. Model_F - Chereteu.pdf

18/12/2018 6. Model_F - ChereteuA01021B3AE4407FAE8F83B3D14BA2C74B8C75E70343FF712739671D
2801FA0C5

6. Model_F - Biblioteca.pdf

18/12/2018 6. Model_F - Biblioteca143EA209BA70A4F5A389FEDA91FB0AC8D7D3F3FFA951916CB6486D
432904D1FD

Model_B - Declaratia de angajament modificata.pdf

18/12/2018 Model_B - Declaratia de angajament modificata95EB8490A220B2309CCFE3B86CB50533A2AAD7D214B99E8EBD5F91
69D7096F5D

9. Certificat de urbanism Biblioteca.pdf

18/12/2018 9. Certificat de urbanism BibliotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Deviz centralizator.pdf

18/12/2018 Deviz centralizatorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE2 DALI Strazi.pdf

18/12/2018 CAE2 DALI StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11. Strazi Declaratie lucrari anterioare.pdf

18/12/2018 11. Strazi Declaratie lucrari anterioareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11. DALI Strazi.pdf

18/12/2018 11. DALI StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11. Clarificare studiu geo Strazi.pdf

18/12/2018 11. Clarificare studiu geo StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. DALI Chereteu.pdf

18/12/2018 10. DALI ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Chereteu Declaratie constructie existenta.pdf

18/12/2018 10. Chereteu Declaratie constructie existentaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9. SF Bbiloteca.pdf

18/12/2018 9. SF BbilotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. HCL Chereteu.pdf

18/12/2018 10. HCL ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6. Model_F - Strazi.pdf

18/12/2018 6. Model_F - Strazi6D90F378AAD6D7BFD6147F1ACBE488A9D51C14900582CAC1CE8A3
F31E2A57C79

CTRCT 1-17.5.1-Studiu de trafic.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-17.5.1-Studiu de traficE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 1-17.3. Tabel nr. cadastrale.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-17.3. Tabel nr. cadastraleDE9F4C9C5BA01FC8F9327FB958ACE1852B8D281F0140F7A30163ED
4B3A90D949

CTRCT 1-17.2. Certificate de urbanism.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-17.2. Certificate de urbanismE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CTRCT 1-17. 5.-Declaratie.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-17. 5.-DeclaratieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 1-14. Avize.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-14. AvizeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 1-4. Extrase CF.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-4. Extrase CFE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 1-9. Certificat cazier fiscal.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-9. Certificat cazier fiscalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 1-17.5.2-Expertiza tehnica.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-17.5.2-Expertiza tehnicaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 1-17.5-Nota parcari.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-17.5-Nota parcariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 1-8. Certificate de atestare fiscala.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-8. Certificate de atestare fiscalaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 1-6. Model_A - Declaratia de eligibilitate.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-6. Model_A - Declaratia de eligibilitate7EB1916327A3FD62330C8F30BB7DB842C09DD814EB34671BC90B0A
D295FD425A
CTRCT 1-13.Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter
personal.pdf

11/02/2020 CTRCT 1-13.Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter
personal

57E3DA695CBC0E61006303B2637FAC9A823D0C92F5074C74041D474
0EEE18327

CTRCT 2_2.h.Anexa 4.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2.h.Anexa4ED906FAA954F05235D6415EC6B635F8ED09920F14318410EB9BB514
B32219EAB

CTRCT 2_1f.Model_F - Biblioteca.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_1f.Model_F - Bibliotec91731479BFC506B8A47FF485A5218EC52FDDA762CE7C45B6A3E03E
464C4231F5

CTRCT 2_1e.Sectiunea 19-Descriere tehnica echipamente.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_1e.Seciunea 19-Descriere tehnic echipamenteEB2FAA92C0900BDF8F95CCD2A739140F0C3F14B38D39EBED361D0
789B567EEA3

CTRCT 2_1b.Nota justificativa achizitii.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_1b.Not justificativ achizitii0951AAC5324B25506975FC35E3D723BBD31661304049FED224695DA
6B78558B3

CTRCT 2_1. Acord evaluare.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_1. Acord evaluare22FF819BA76D30244484B6C387EE810C2814280049A96E1B8696E9F8
524AF55A

CTRCT 2_4.Deviz totalizator.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_4.Deviz totalizatorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_2b.Formular 23.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2b.Formular 23C7F68C0326F677AD35351D59A4A87ACB59FE38D39E25802C7A5992
FEA8FDFB7B

CTRCT 2_2.Tabel centralizator.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2.Tabel centralizatorE520009AC7FC0BC787D05CAAEE6674E72D749664D0EFEA28B14CA
373F1866905

CTRCT 2_2a. Declaratia privind realizarea de modificari.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2a. Declaratia privind realizarea de modificariBE984C42AE3AA04FAA4F36AF5288DCCE73FA77ED00157E3551EAD
C672C3C1F9D

CTRCT 2_2c.Formular 1_Fisa proiect .pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2c.Formular 1_Fisa proiectD156C23810ABC5780EBE655D87999607A1CDD365E6DF02477873DA
F1076B5353

CTRCT 2_2f.Model_F - Chereteu.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2f.Model_F - ChereteuDABD08C6B599053A65865D0354C08CB25E3D598855D8B2687703444
4B242A5C3

CTRCt 2_2e. HCL aprobare proiect.pdf

21/02/2020 CTRCt 2_2e. HCL aprobare proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_2f.Model_F - Centralizat.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2f.Model_F - Centralizat9004216C85CBD7F04D0936AEE32946994532C88923C5CE8E839494F
EAB476B9E

CTRCT 2_2f.Model_F - Strazi.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2f.Model_F - Strazi2F15D17591A50A75AEFBE5ABA53D406041DD83315ABF4848096DF3
5AF5EC5D29

CTRCT 2_2g1. HCL Biblioteca.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2g1. HCL BibliotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_2g2. HCL Chereteu.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2g2. HCL ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CTRCT 2_2g3. HCL Strazi.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2g3. HCL StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_3.Model_G - Declaratia  privind eligibilitatea TVA.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_3.Model_G - Declaraia  privind eligibilitatea TVAB13E4E6B973C3D22BE5AC1E6C5A8332024EE8781A39C382E0B7A15
B9D82CF3FC

CTRCT 2_4.Declaratie OUG 114 Proiect Strazi.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_4.Declaratie OUG 114 Proiect StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_4.Devize Biblioteca.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_4.Devize BibliotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_4.Devize Chereteu.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_4.Devize ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_4.Devize Strazi.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_4.Devize StrziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_4.Documentatie tehnica Biblioteca.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_4.Documentatie tehnic BibliotecDC2C11313ABF892903AF06F7E39A3F1FB48CBD8015B9F4B40762B8
0711730EF8

CTRCT 2_4.Documentatie tehnica Chereteu.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_4.Documentaie tehnic Chereteu447B92882C37BC60E559D4BF05317EE591B4E2F555213D84F38AB57
5E59CB241

CTRCT 2_4.Documentatie tehnica Strazi.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_4.Documentaie tehnic Strzi28F4B4CC90F9C61CAE6D8D73B2AAED8DF8D73D9D349D4C99E15F6
9D8F528207C

CTRCT 2_5.Declaratie convergenta.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_5.Declaratie convergentaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_5.Studiu de trafic.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_5.Studiu de traficE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 2_2d. Model_B - Declaratia de angajament.pdf

21/02/2020 CTRCT 2_2d. Model_B - Declaraia de angajamentE9089AD56B471F83BAEE296B320611A332F8B6077BFB5FF29B6B72F
18E05745A

CTRCT 3b)Declaratia privind realizarea de modificari .pdf

27/02/2020 CTRCT 3b)Declaratia privind realizarea de modificariD2FC3A6C21DDA1C4CC4E87C593EBFCF980B1209714C05D1D7FDA
C645FBD803FC

CTRCT 3b) Nota proiectant Biblioteca.pdf

27/02/2020 CTRCT 3b) Nota proiectant BibliotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 3b) Nota proiectant Chereteu.pdf

27/02/2020 CTRCT 3b) Nota proiectant ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 3b) Nota proiectant Strazi.pdf

27/02/2020 CTRCT 3b) Nota proiectant StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 3c) F23.pdf

27/02/2020 CTRCT 3c) F23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 3d) Fisa de fundamentare.pdf

27/02/2020 CTRCT 3d) Fisa de fundamentareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 3e) Model_B - Declaratia de angajament.pdf

27/02/2020 CTRCT 3e) Model_B - Declaratia de angajament338E3E962B5FA69C8FD4DD981BE45226E960862C188195FA946B882
28614B1AF

CTRCT 3f) Model_F - Biblioteca.pdf

27/02/2020 CTRCT 3f) Model_F - BibliotecaF16DB21B2E5ABD0C7148C0282D204E59CB31C51D5590D43663D82C
02B66BBD4A

CTRCT 3g). Graficul cererilor de rambursare.pdf

27/02/2020 CTRCT 3g). Graficul cererilor de rambursareB4530B62EBE4461EBB9E99A930070EDD01553584D7F784151DC348
C9D6920786

CTRCT 3h).Tabel centralizator.pdf

27/02/2020 CTRCT 3h).Tabel centralizatorBBB85D29EA5169BE92F7DC637FFDF72C1D13AC09AA45338F9B485A
97EE6156DD

CTRCT 3j) Nota Chereteu.pdf

27/02/2020 CTRCT 3j) Nota ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 3j) Nota componenta A.pdf

27/02/2020 CTRCT 3j) Nota componenta AE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 4.4. Nota justificativa Biblioteca.pdf

03/03/2020 CTRCT 4.4. Nota justificativa BibliotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CTRCT 4.2. Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului.pdf

03/03/2020 CTRCT 4.2. Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul
procesului

F19682A72580CE49BBF087D4BAF6A287C916C9DF37EFC3E7D11169
72BCB13A61

CTRCT 4.4. Nota justificativa Chereteu.pdf

03/03/2020 CTRCT 4.4. Nota justificativa ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 4.2. Documentatie tehica Strazi.pdf

03/03/2020 CTRCT 4.2. Documentatie tehica Strazi70A224683F73690C130E25FD92CAA7B08D664769BBBAC9AC6EDD17
E2DC184DD2

CTRCT 4. 2.Nota proiectant Strazi.pdf

03/03/2020 CTRCT 4. 2.Nota proiectant StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 4.3. Nota justificativa Strazi.pdf

03/03/2020 CTRCT 4.3. Nota justificativa StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 5. Lista echipamente, lucrari, servicii (1).pdf

26/03/2020 CTRCT 5. Lista echipamente, lucrari, serviciiA7966CDFCDA942D2C43CC71D5571C88E3183D91EE25630F1906E2D
1F50B6942A

CTRCT 6. Devize obiect Chereteu   17.02.2020.pdf

27/03/2020 CTRCT 6. Devize obiect ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 6. Devize obiect Strazi.pdf

27/03/2020 CTRCT 6. Devize obiect StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTRCT 7. Formular 23.pdf

01/04/2020 CTRCT 7. Formular 23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

06.04.2020 CTRCT 8. Detalieri.pdf

06/04/2020 CTRCT 8. DetalieriBE670E18C3A9DC6CC979BF9A6CF892BC5C2CEE977EE476A6C15A4
9088ABF27E7

N1_Documente justificative-Memoriu justificativ.pdf

28/07/2020 N1_Documente justificative-Memoriu justificativ159AAE6AF14AAA56E254165160CA4EA1061BEA7C095DE726E8DD7F
0A03BCE752

N1_Anexa 4 la contractul de finantare.pdf

28/07/2020 N1_Anexa 4 la contractul de finantareDE038D79BDB4D35BCFD2B41990A5064135634A8BD8520DDF148695
C4012D1786

N1_Memoriu justificativ.pdf

28/07/2020 N1_Memoriu justificativ0E3C3F5059FE874CBEB934F0D9440602DB56B51C63ACBDDC77D6F
8E24CC1AE25

N1_Memoriu justificativ.pdf

12/08/2020 N1_Memoriu justificativ clarif0E3C3F5059FE874CBEB934F0D9440602DB56B51C63ACBDDC77D6F
8E24CC1AE25

N1_Anexa 4 la contractul de finantare.pdf

12/08/2020 N1_Anexa 4 la contractul de finantare clarifDE038D79BDB4D35BCFD2B41990A5064135634A8BD8520DDF148695
C4012D1786

N1_Anexa 3 bugetul proiectului.pdf

12/08/2020 N1_Anexa 3 bugetul proiectuluiBA141668F2D003E5CD3C8DCE7E6EA0920D66DBFFF9115651D3F5C
5EE269B9488

N1_Documente justificative-Memoriu justificativ.pdf

12/08/2020 N1_Documente justificative-Memoriu justificativ clarif159AAE6AF14AAA56E254165160CA4EA1061BEA7C095DE726E8DD7F
0A03BCE752

N1_Anexa 4 la contractul de finantare2.pdf

13/08/2020 N1_Anexa 4 la contractul de finantare2DE038D79BDB4D35BCFD2B41990A5064135634A8BD8520DDF148695
C4012D1786

N1_Memoriu justificativ2.pdf

13/08/2020 N1_Memoriu justificativ20E3C3F5059FE874CBEB934F0D9440602DB56B51C63ACBDDC77D6F
8E24CC1AE25

N1_Documente justificative-Memoriu justificativ2.pdf

13/08/2020 N1_Documente justificative-Memoriu justificativ2159AAE6AF14AAA56E254165160CA4EA1061BEA7C095DE726E8DD7F
0A03BCE752

N1_Anexa 3 bugetul proiectului2.pdf

13/08/2020 N1_Anexa 3 bugetul proiectului2BA141668F2D003E5CD3C8DCE7E6EA0920D66DBFFF9115651D3F5C
5EE269B9488

N1_Memoriu justificativ.pdf

14/08/2020 N1_Memoriu justificativ30E3C3F5059FE874CBEB934F0D9440602DB56B51C63ACBDDC77D6F
8E24CC1AE25

N1_Anexa 4 la contractul de finantare.pdf

14/08/2020 N1_Anexa 4 la contractul de finantare3DE038D79BDB4D35BCFD2B41990A5064135634A8BD8520DDF148695
C4012D1786

N1_Documente justificative-Memoriu justificativ.pdf

14/08/2020 N1_Documente justificative-Memoriu justificativ3159AAE6AF14AAA56E254165160CA4EA1061BEA7C095DE726E8DD7F
0A03BCE752

N1_Anexa 3 bugetul proiectului.pdf

14/08/2020 N1_Anexa 3 bugetul proiectului3BA141668F2D003E5CD3C8DCE7E6EA0920D66DBFFF9115651D3F5C
5EE269B9488
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PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 1.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 1.pdfC0F5ECDC5E92F8134C8C1D5BA99EEA181972F23EDD359C60257EA
F007949543D

PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 8.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 8.pdfE0A22BDC268D9AD690FDED0C32B21F184D6D961B2A0CD1EF66655
2C1E56BF13A

PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 4.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 4.pdf407751BDB929F0FE013ACCDBEB7A3EF79D6DDCB506E67BFDF67BA
097E3236004

PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 3.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 3.pdf47FBA9BF6BE8207F1303DEF6032ACBECFB6097BC4ABD62832BA4F
4B81612B99F

PT CompB-strazi 201208_CG_Adresa solicitare clarificari PT_123156.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 201208_CG_Adresa solicitare clarificari
PT_123156.pdf

A47F9EFB58BB637EEFE13E31ED72D8139D48682E81D2F272BF7536
1C0BB9F6C7
PT CompB Chereteu 6. Certificat de urbanism, avize, autorizatie de
construire.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 6. Certificat de urbanism, avize, autorizatie de
construire.pdf

27999B78A0E40A0D7927AA5281DE153276D1FBB0D524B0B8A2E9CF
A42610F794

PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 6.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 6.pdf47F9949D6B3845216633A6AFEF478AD3B050D3538666CF3B2F2034B
5066B6C6B

PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 2.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 2.pdf390ECBFBE0A7F6C8AD658A3F23B76D03A1E02117431B7013B3B4A2
872D6C69BE

PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 1.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 1. Piescrise PT 1.pdf1F88872F4F7AC2292E70414B7BE31BD4839925885D02055280AA98B7
674B11EE

PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 9.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 9.pdf5DBC526E7F96342C5409A59F911CCF557887A39BABE1C9B60A55F3
0362A28687

PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 2.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 2.pdf056B2E9F86872DB4EA116D875F815D38E57D90A8842B5079A2DBD62
D798A2B36

PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 3.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 3.pdfDE34A8A527789F92AA1F94555D08D3ABC204CDC602BA1D360186CC
8540398981

PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 4.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 4.pdf8B35E51632AB7CAA486D6B414A140EBE5D389AA5768BFA1CDC7347
85EE2D5AA4

PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 5.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 5.pdf0448C6B1652D6D1842F952C5E00B9375E33C4B2B1AEAB16CD61BB6
0E192D1CC7

PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 6.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 6.pdfAE8940B2B543C7B81D63546B73250961299746D684281D9C3D3254A
007426A33

PT CompB-strazi 0. Opis de model.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 0. Opis de model.pdf785F406A99FD369D83740FD0877983E0ED65B1ED9F9BA8B56867D2B
84354E90A

PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 7.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 2. Piese desenate PT 7.pdf1AF4C855024DE659A92FB2CE21027BED2BDA1596DA2D0E44566735
0F3E2C9E5C

PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 5.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 1. Piese scrise PT 5.pdfDC01F204A170517A7A295337FEC86D36C634088C96483C550DBA2F
E22B531120

PT CompB-strazi 12. HCL aprobare indicatori.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 12. HCL aprobare indicatori.pdfC42F0CC608360A888DB42169003AD5DC8E9B578FC5AA8F1662DD97
245AA78FD7

PT CompB-strazi 11. Extrase CF.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 11. Extrase CF.pdf11B6EF29D7BE6A9AB44BADD18DA044A0A064F254FE68FA8C030EF
A9BD8CD0F31

PT CompB-strazi 9. Procese verbale.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 9. Procese verbale.pdf0497E2C72686E2DC4247849CABD18C6A2D80D8DAD96B9DEFFDF63
DE6DF11998F

PT CompB-strazi 8. Legitimatii.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 8. Legitimatii.pdfB30FCC7B685EFD4AE4ADD66ABE6BD70353879375F5BBDE4EB2A14
AC811FBAFDE

PT CompB-strazi 7. Referate de verificare.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 7. Referate de verificare.pdf98F4891EEC7A3CAFDAD476DC3C50FD5E40994064849BDDDE5F6A2
B727AFCCF80

PT CompB-strazi 10. Avize, CU, AC.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 10. Avize, CU, AC.pdf05DEA5821CC5C6A0244F184938CED1B5B129A94DB8762D34E9DF63
A792F40973

PT CompB-strazi 6. Studii.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 6. Studii.pdf696A1C141C358424E40920C3E236B7079E854CC14071168932527AB8
E605349D
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PT CompB-strazi 5. Organizare de santier.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 5. Organizare de santier.pdfBED33001525A97005EF1E9B2E5ABB2D201B0211BAB1D647040AF69
081358C43F

PT CompB-strazi 4. Liste cu cantitati de lucrari fara pret.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 4. Liste cu cantitati de lucrari fara pret.pdfE0DC79A5EC6CC5C507652985A0BDF5F4E55BD3DC43A3F8193533F7
2E1652CA0C

PT CompB-strazi 3. Liste de cantitati de lucrari - cu pret.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 3. Liste de cantitati de lucrari - cu pret.pdfDD15F75CE7C83FF68C46025677FDADE5241E43F2CF54B781624E74
14D34B06AB

PT CompB-strazi 13. Memoriu justificativ.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 13. Memoriu justificativ.pdfE237B0ED7C0676C1B55962F05109A83E2B679D32ECEE38CAB1A6AE
2D51366680
PT CompB Chereteu 201218_ES_Notificare beneficiar  conformitate
PT.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 201218_ES_Notificare beneficiar  conformitate
PT.pdf

19DFD142395070B64ABA7EAA48C29E0963E1F1A29987EAC93D139E
FCD22F27EF
PT CompB Chereteu Blaj SMIS 123156. Adresa prelungire clarificari
PT.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu Blaj SMIS 123156. Adresa prelungire clarificari
PT.PDF

992656DEE0A468B33971D07F928B714953ECD14B7B7CEC7ED6073F
D2578A9607

PT CompB-strazi 201218_ES_Notificare beneficiar  conformitate PT.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 201218_ES_Notificare beneficiar  conformitate
PT.pdf

CE6682D3E9EF98BE839E49C07E56C10D278FCC27FF7B9928E5A1A0
73BAF410D8
PT CompB Chereteu 201120_CG_Adresa solicitare  clarificari
PT_123156.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 201120_CG_Adresa solicitare  clarificari
PT_123156.pdf

89C80CD7509624D0CF5A7AE08C867A4F77E05E60BA00D75B9B0B70
30CACBAF61

PT CompB Chereteu 3. Antemasuratori.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 3. Antemasuratori.pdfEA4F24CAE4D8C8CD9FD18091E6FD3C3E1E9D610A22706A56EF781
40D56FF0DD3

PT CompB-strazi 14. Declaratie reprezentant legal.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi 14. Declaratie reprezentant legal.pdf679B3FE58EA4B7378C418D79DBE3E89EFB352AE7EA58F293A356E6
C38E20F1F1

PT CompB-strazi adresa de inaintare ADR.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi adresa de inaintare ADR.pdfFBC31E713D49E7383F7023E3DEDA92A4E8FCFE2D8B1031BDA1A9C
15BA344B390

PT CompB-strazi Raspuns clarificari PT.pdf

05/01/2021 PT CompB-strazi Raspuns clarificari PT.PDFC7EF6A91C84E5CA766CF2B242AF03F737D9D6AD5B83C38CDF5AC2
F9F9AA50E1E

PT CompB Chereteu 0. Opis PTh Blaj.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 0. Opis PTh Blaj.pdf0B6C94D0F2FB54BCBF6AC3E5A2B1192254F84465A6AF5FBD75FDE1
B65FB2E09A

PT CompB Chereteu 0. Raspuns solicit clarificari ADR 41864 201120.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 0. Raspuns solicit clarificri ADR 41864
201120.pdf

55C4FFF5BB3C71CD23741099C32CF7589D766E63EACB38EB5284B5
8E62F81EC8

PT CompB Chereteu 1. Piese scrise.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 1. Piese scrise.pdfEB459D001C2F94DFD3A70B6FE2040883939D73BE4F74FD09E46E5F
794C94D97D

PT CompB Chereteu 2. Piese desenate.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 2. Piese desenate.pdf647B552FF08ED74DE46A235C51F24EA5E265C3D2A65E85133226D49
96A623289

PT CompB Chereteu 5. Certificate, atestate, legitimatii.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 5. Certificate, atestate, legitimatii.pdf7DFDFB7390BBF092EDD2AAB6521B3B16913D015BEF7D4DE00D7DD
438C95256DD

PT CompB Chereteu 7. Memoriu justificativ.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 7. Memoriu justificativ.pdf0A9136ABF94162D2CD04A5B58F272EB005C627A4DD795FD75F0CCA
05150498C4

PT CompB Chereteu 8. Extrase CF.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 8. Extrase CF.pdf59F0D5C61EFB287098E2184F89B6A5E5301538EAAD0A1A90AD8278
DCCD0363BE

PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati fara preturi pag 0-140.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati fara preturi pag 0-140.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PT CompB Chereteu 9. HCL Chereteu.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 9. HCL Chereteu.pdfFD8835FE32E1CE569D5318AAFA8379DF5A12BFDF3D87C387ADF944
D4F18354E4

PT CompB Chereteu 10. Studii de teren.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 10. Studii de teren.pdf6F0C376405C01558A1441E17140D725B1CEE97CA6D8FCE62999EE4
DFEA261971

PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati cu preturi pag 0-140.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati cu preturi pag 0-140.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati cu preturi pag 141-265.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati cu preturi pag 141-265.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati cu preturi pag 266-364.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati cu preturi pag 266-364.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati fara preturi pag 141-265.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati fara preturi pag 141-
265.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati fara preturi pag 266-364.pdf

05/01/2021 PT CompB Chereteu 201208 Liste cantitati fara preturi pag 266-
364.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N3_Anexa 3 Buget.pdf

22/02/2021 N3_Anexa 3 BugetDF9D9C079D297B97536306EC0A8D80C8FBADAB2E0D26E7B596A1E
7423BBF0A84

N3_Memoriu Blaj.pdf

22/02/2021 N3_Memoriu BlajF5C269CB1CD67330CBB8270F0B0F38EDE3854FC12E11B201EEDCC
4936A3B9470

N3_Doc. justificative.pdf

22/02/2021 N3_Doc. justificativeC880DFB62878167B2B5BA96796F8E7729A8032440F77733F34016BE1
58BFEAAD

N3_Anexa 4 la contractul de finantare.pdf

22/02/2021 N3_Anexa 4 la contractul de finantareEDD74E1F953CE7CE9C21C05CEA7AF2B9679E23D23AC4CF98832B7
46E811E3B2A

N3_Memoriu Blaj clarif 2 12.03.2021.pdf

12/03/2021 N3_Memoriu Blaj-CLARIFICRI 22CA4DEB70CC4BFBDA96C4FE0968EF67C7CE39DC046BEB8FF49C0
5DF95C394E62

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

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

Ştefănescu Sergiu Ion

secretar UAT Municipiul BlajFuncţie :

Telefon : 0745323644

0258710014

sergiustefanescu@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect
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Ştefănescu 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

Solicitantul deţine capacitatea administrativă de a implementa şi opera investiţia, fiind responsabil de implementarea în bune condiţii a
proiectului, din punct de vedere tehnic şi administrativ. O echipă formată din membri cu experienţă vor asigura implementarea proiectului
în bune condiţii, aceasta fiind dimensionată corespunzător raportat la magnitudinea proiectului. Echipa de implementare din partea
solicitantului este formată din 8 membri, din domenii diverse de expertiză, fiecare având experienţă în domeniu, implementând si
coordonând cu succes şi alte proiecte cu finanţare nerambursabilă. Beneficiarul a mai implementat cu succes proiecte. Solicitantul deţine
personal calificat, fiecare din membrii echipei de implementare a proiectului a făcut parte anterior din cel puţin o echipă de implementare a
unui proiect cu finanţare europeană. Solicitantul a implementat anterior 2 proiecte cu finanţare nerambursabilă, având în diverse etape de
evaluare o serie proiecte privind investiţii în infrastructura educaţională, reabilitare spaţii verzi.
 În vederea implementării cu succes a investiţiei, se urmăreşte cooptarea unei echipe din partea unei societăţi de consultanţă, având
experienţă în implementarea şi gestionarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă. Pentru fiecare membru, atât din partea echipei
interne, cât si din partea firmei de consultanţă vor fi trasate sarcini şi responsabilităţi clare, evaluarea riscurilor se va realiza periodic,
tocmai pentru a asigura implementarea proiectului în cele mai bune condiţii, cu respectarea angajamentelor asumate şi a prevederilor
impuse de finanţator.

Capacitate administrativă

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Capacitate solicitant

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Proiectul se doreşte a fi implementat în Regiunea Centru, judeţul Alba, Municipiul Blaj.
Obiectivele afectate de investiţie sunt în proprietatea publică a Municipiului Blaj.
Extrase CF:
bibliotecă-CF 77360,
zona Chereteu-CF 71340, 71341,71342, 71343, 77424,
străzi: A. Mureşanu-CF 77438, Gării-CF 77466, Eroilor 77467.
Imobilele propuse sunt lipsite de orice sarcini şi nu fac obiectul unor litigii.

Centru

Alba

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Blaj

26



DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

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

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

2. 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.

3. 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.

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

5. Crearea de spaţii verzi, în suprafaţă de 4.524,69 mp, în termen de 36 luni de la semnarea Contractului de finanţare.
(Componenta B-Străzi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Străzi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)

5. Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)
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Context

Context strategic
Conform Atlasului Urban al Zonelor Marginalizate, peste 42% din totalul populaţiei prezintă risc de sărăcie sau excluziune socială. Plecând
de la aceste premise, până în 2020, România îşi propune să implementeze politici şi programe cu scopul de a reduce populaţia la risc de
sărăcie relativă, de a preveni reapariţia sărăciei şi a excluziunii sociale, şi a asigura acces egal la asistenţă socială, beneficii şi servicii,
pentru a consolida coeziunea socială.
Prezentul proiect vine să răspundă nevoilor identificate la nivelul documentului strategic relevant la nivel local, respectiv nevoia de
creştere a calităţii vieţii, prin dezvoltarea infrastructurii necesare derulării activităţilor cotidiene în condiţii de siguranţă. În acest sens, se
propun investiţii în vederea asigurării accesibilităţii şi îmbunătăţirii infrastructurii fizice de bază. Se constată lipsa unor sedii sau
funcţionarea inadecvată a unui număr de instituţii de cultură, fond de carte insuficient şi inadaptat, fapt ce conturează nevoia de construire
a unui edificiu în care să funcţioneze în condiţii optime Biblioteca Municipală Blaj. În ceea ce priveşte infrastructura stradală, se constată
existenţa unor zone ce nu sunt acoperite cu reţele de canalizare, existenţa unor zone greu accesibile, din cauza stării în care se află
infrastructura stradală, nevoie pe care prezentul proiect urmăreşte să o satisfacă, de asigurare a unei infrastructuri fizice de bază, ce
permite accesul spre obiective importante în viaţa comunităţii. Astfel, proiectul propus, prin activităţile şi obiectivele creionate, se
subsumează Direcţiei B de Dezvoltare: creşterea calităţii vieţii, prin dezvoltarea unui mediu sănătos, respectiv obiectivul: dezvoltarea
infrastructurii necesare pentru o viaţă la standarde europene.

Context geografic, administrativ, demografic
Proiectul se doreşte a fi implementat în Municipiul Blaj, judeţul Alba, Regiunea Centru, fiind poziţionat relativ central în curpinsul ţării, la
distanţe relativ mici faţă de principalele oraşe ale României (Cluj-Napoca: 103 km, Sibiu: 85 km, Tg. Mureş 83 km, Braşov: 196 km,
Bucureşti: 364 km). La nivelul Regiunii Centru există un singur pol de importanţă naţională, respectiv Braşov, având peste 200.000
locuitori, 5 poli de importanţă regională, anume Sibiu, Târgu Mureş, Alba Iulia, Sfântu Gheorghe şi Mediaş -  acestea fiind municipii cu o
populaţie cuprinsă între 50.000 şi 200.000 locuitori. De asemenea, se regăsesc şi 13 poli de importanţă locală (Miercurea Ciuc, Făgăraş,
Reghin, Odorheiu Secuiesc, Sighişoara, Săcele, Sebeş, Cugir, Târnăveni, Aiud, Zărneşti, Codlea şi Blaj, oraşele şi municipiile având o
populaţie cuprinsă între 20.000 şi 50.000 de locuitori).
Conform datelor prezentate în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Blaj, suprafaţa judeţului reprezintă 2,6% din suprafaţa totală
a ţări, fiind al 16-lea judeţ ca mărime, încadrat astfel în categoria judeţelor de mărime mijlocie. După modul de folosinţă, 51,79% din totalul
suprafeţei judeţului Alba este reprezentată de terenuri agricole. Din totalul populaţiei la nivel judeţean, 58,8% locuiesc în mediul urban,
respectiv 41,2% în mediul rural. Ca organizare administrativă, judeţul Alba cuprinde 11 oraşe, din care 4 municipii (Alba Iulia, Aiud, Blaj,
Sebeş) şi 7 oraşe.
Conform celor mai recente statistici furnizate de INSSE, la nivelul anului 2017, populaţia Municipiului Blaj se ridica la 20.936 locuitori. În
ceea ce priveşte numărul locuitorilor, acesta cunoaşte un trend descendent în ultimii 5 ani. Conform Strategiei de Dezvoltare, ca valori
absolute raportat la populaţia stabilă, municipiul Blaj se încadrează în categoria oraşelor mici. Raportat la totalul populaţiei, cei cu vârsta
cuprinsă între 20-59 ani reprezintă peste 57% din totalul populaţiei, ceea ce denotă un potenţial substanţial de dezvoltare socio-
economică. Acest raţionament este susţinut şi de faptul că populaţia peste 60 ani reprezintă un procent rezonabil din numărul total al
populaţiei.

Context social, economic, educaţional
La nivelul Municipiului Blaj, se disting câteva categorii sociale vulnerabile din punct de vedere socio-ocupaţional, respectiv: muncitorii
necalificaţi, şomerii, persoanele casnice şi pensionarii. Conform Strategiei de Dezvoltare, perioada 2014-2020, 5% din totalul populaţiei
active este reprezentat de muncitorii necalificaţi. La nivel regional, judeţul Alba se situează pe locul 3 din punct de vedere al ratei
somajului înregistrate (5,1%). În ultimii 10 ani analizaţi, la nivelul judeţului tendinţa este una oscilatorie, în anul 2009 înregistrându-se o
rată de 12,5%.
Per ansamblu, în oraşele din România, 1.139 sectoare de recensământ se încadrează în criteriile stabilite pentru zonele marginalizate,
fiind situate în 264 de oraşe şi în capitală. În aceste zone, locuiesc 342.933 de persoane. Dată fiind definiţia zonelor urbane marginalizate,
este de aşteptat să întâlnim aici o suprareprezentate a copiilor, a persoanelor cu nivel scăzut de educaţie, a celor neocupate în sectorul
formal şi a celor cu condiţii precare de locuire.
Analizând profilul educaţional, se constată că populaţia Municipiului Blaj deţine un grad ridicat de educaţie, 32,62% din totalul populaţiei
de 10 ani şi peste este absolventă de studii gimnaziale sau primare, 29,81% fiind absolvenţi de studii liceale, în vreme ce doar 2,83% nu
deţine nicio formă de pregătire.
În ceea ce priveşte sectorul economic, se constată o evoluţie pozitivă, prin dezvoltarea industriei constructoare de maşini şi mecanică fină,
respectiv creşterea numărului de societăţi mici şi mijlocii.
Referitor la infrastructura urbană, conform Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Muncipiului Blaj, aceasta se află într-o stare bună, urmând a
fi finalizate reabilitarea unor străzi importante de la nivelul Municipiului, de asemenea, reţea de apă, canalizare, alimentare cu energie
electrică şi gaze naturale.

IDUL la nivelul Municipiului Blaj se situează la valoarea de 84.00, conform Dumitru Sandu, în cadrul bazei de date care poate fi
descărcată şi de pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Conform Altasului Zonelor Urbane Marginalizate (date conform
Recensământ 2011), la nivelul Municipiului Blaj, raportat la principalii indici, situaţia se prezintă astfel:
-procent populaţie în zone marginalizate: 9,70 (2.001 locuitori), iar la nivel judeţean: 3,5, la nivel naţional 3,20,
-procent populaţie e în zone dezavantajate pe locuire: 1,12 (228 locuitori), iar la nivel judeţean: 1,83, la nivel naţional: 5,20
-procent populaţie în zone dezavantajate pe ocupare: 39,34 (8.115 locuitori), iar la nivel judeţean: 15,26, la nivel naţional: 9,90,
-procent populaţie în zone dezavantajate pe capital uman: 14,62 (3.016 locuitori), iar la nivel judeţean: 13,40, la nivel naţional: 11,70,
Astfel, raportat la toţi indicii relevanţi, situaţia la nivelul Municipiului Blaj se află peste indicii stabiliţi la nivel judeţean, respectiv naţional.
Este de menţionat faptul că obiectivele de investiţie în forma prezentată în cadrul documentaţiei necesită fonduri care depăşesc
considerabil posibilităţile de finanţare din bugetul local, astfel încât finanţarea cu fonduri nerambursabile este singura soluţie pentru
realizarea obiectivelor proiectului, cu implicaţii asupra creşterii nivelului de trai al populaţiei.
Viziunea şi priorităţile de dezvoltare marşează pe ideea promovării creşterii coeziunii teritoriale, prin sprijinirea dezvoltării urbane integrate,
cu atenţie sporită asupra zonelor ce se confruntă cu probleme generate de restructurările economice. În acest context, dezvoltarea
durabilă se poate baza doar pe o abordare integrată, ce impune atât dezvoltarea echilibrată a unui teritoriu, din punct de vedere al
infrastructurii fizice, cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea serviciilor, urmărind diminuarea diferenţelor de dezvoltare dintre diverse zone,
dintre mediul urban şi cel rural, dintre centru şi periferie, precum şi prevenirea amplificării discrepanţelor teritoriale. Astfel, se va pune
accentul pe o abordare integrată consolidată pentru a face faţă provocărilor urbane.
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Justificare

Necesitatea proiectului
Necesitatea derulării investiţiei se justifică prin cerinţele impuse de vremurile în care trăim, traduse în cea mai mare măsură prin nevoia de
îmbunătăţire şi creştere continuă a calităţii vieţii şi implicit a nivelului de trai ai locuitorilor. Nevoile identificate şi la care se urmăreşte a se
răspunde prin prezentul proiect vizează îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie, socio-culturale, acces la instituţiile relevante la nivelul
comunităţii, în strânsă corelare cu îmbunătăţirea modului în care se derulează deplasarea cetăţenilor între domiciliu şi instituţiilor,
obiectivele existente pe raza comunităţii.
Componenta A
În prezent, Biblioteca Municipală funcţionează într-o clădire închiriată, în baza unui contract care va expiră în luna septembrie, 2018. Ca
volum de carte biblioteca deţine un fond de carte relevant. Dat fiind faptul că actuala clădire este insuficient de spaţioasă pentru a
adăposti întregul volum de carte actual, care se va şi extinde, relocarea bibliotecii într-o clădire special proiectată pentru astfel de
destinaţie este necesară, cea actuală nu corespunde funcţional destinaţiei de bibliotecă. Din lipsa de spaţiu, parte din volume sunt
depozitate la subsol, unde nu pot fi asigurate condiţii optime de păstrare şi conservare, nivelul de igrasie şi umezeală fiind ridicat.
Conform documentaţiei tehnice, în prezent, din cele 2.853 de biblioteci publice din România, 2.283 sunt echipate cu computere şi alte
echipamente, precum şi cu acces gratuit la internet pentru public. De asemenea, 3.500 de bibliotecari au fost instruiţi în folosirea
computerului şi în oferirea serviciilor de asistenţă în folosirea acestuai şi a internetului, precum şi asistenţă în dezvoltarea serviciilor pe
baza nevoilor comunităţilor locale pe care le deservesc.
Numărul cititorilor la nivel national se ridică la peste 3 milioane, conform INSSE (anul 2016). Conform informaţiilor furnizate de autorităţile
locale, la nivelul Bibliotecii Municipale, numărul total al utilizatorilor se ridică la 5.571, iar numărul vizitatorilor la nivelul anului 2017 s-a
ridicat la 13.112. La nivelul Municipiului, mai există un număr de 4 biblioteci, ce funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ, ce
însumează peste 2.200 utilizatori activi. De asemenea, în fiecare an, 13,9 milioane de europeni folosesc computerele cu acces gratuit la
bibliotecile publice, 4,6 milioane de persoane din UE accesează internetul pentru prima dată la biblioteca publică, iar 1,9 milioane de
europeni vin la biblioteca publică fiind singurul loc unde pot avea acces gratuit la internet.
Componenta B
Infrastructura rutieră se află într-o stare tehnică relativ rea, neasigurând condiţiile optime derulării unui trafic fluent. Multe din străzile
modernizate au durata de exploatare depăşită, oferind în unele cazuri condiţii de exploatare inferioare străzilor nemodernizate. Dintre
străzile care au o îmbrăcăminte modernă (asfalt) un procent de 6% au fost realizate înainte de 1990, având durata normată de serviciu
depăşită şi necesită refacere completă sau cu alte lucrări, după caz. În perioada 1996-2012 a fost realizat un amplu program de
modernizare al străzilor. La strazile rămase nereabilitate (20%), lucrările sunt în mare măsură de refacere a rigolelor şi trotuarelor, urmate
într-o proporţie de 12% de asfaltare parţială sau totală, împreună cu refacere rigole şi trotuare.
La nivelul zonei Chereteu, drumurile sunt formate din pământ, acoperite cu vegetaţie şi care sun greu accesibile, iar în condiţii meteo
nefaborabile circulaţia devine aproape imposibilă. De asemenea, se constată lipsa sistemului rutier, a trotuarelor şi a sistemelor de dirijare
a apelor meteorice, cât şi a reţelei de canalizare. Aceste lipsuri şi neajunsuri afectează şi încetineşte procesul de dezvoltare al zonei,
modernizarea infrastructurii reprezintă un element de bază în ceea ce priveşte crearea de legături comunicaţionale cu mediul urban
învecinat.

Abordare complementară
Evaluat la nivelul mai multor nivele, conceptul de calitate a vieţii necesită descrierea nu doar a unor domenii specifice, punctuale, ci
subliniează interacţiunea  dintre domeniile în care acest lucru contribuie la o viaţă de calitate. În linii mari, procesul de coeziune teritorială
la nivelul unui oraş trebuie să se axeze pe regenerarea urbană a zonelor periferice, mai puţin atractive şi creşterea conectivităţii cu zona
de centru a unui oraş, ce reprezintă punctul de atracţie al acestuia, locul unde sunt localizate instituţiile de interes public, în contextul
creşterii incluzive a calităţii serviciilor oferite comunităţii.
În ceea ce priveşte investiţia referitoare la construirea unei biblioteci, de menţionat că aceasta se propune a fi situată în zona centrală a
oraşului, în incinta unor importante instituţii la nivel local: Primăria, Palatul Cultural, instituţii de învăţământ.
Investiţiile propuse a fi derulate la nivelul infrastructurii stradale, respectiv la nivelul zonei Chereteu se află în strânsă complementaritate
cu investiţia mai sus menţionată, în condiţiile în care acesta reprezintă cel mai nou cartier de locuinţe, cu un număr de 120 de locuri de
casă, deja achiziţionate, pentru aproximativ jumătate dintre acestea fiind emise deja autorizaţii de construire. Proprietarii sunt în mare
majoritate tinere familii, cu copii, având un nivel de studiu peste medie, interesaţi astfel de activităţile derulate la nivelul obiectivului de
investiţii, componenta A. Accesul acestora se doreşte a fi facilitat prin asigurarea unei căi de comunicare cu pricipalele artere care fac
legătura cu centrul municipiului, distanţa aceasta poate fi parcursă în aproximativ 15 minute de mers pe jos, respectiv 5 minute de mers cu
maşina.
Eroilor şi Andrei Mureşanu reprezintă cele mai aglomerate cartiere ale Municipiului din punct de vedere al populaţiei, în incinta acestora
existând şcoli gimnaziale, cu biblioteci cu fond de carte limitat şi învechit şi nu deţin dotări informatice moderne. Starea infrastructurii
rutiere impune reabilitări şi modernizări, astfel încât rezidenţii să aibă acces facil la obiectivul de investiţii, componenta A, ca importantă
instituţie de educaţie şi cultură la nivel local. Distanţa faţă de aceasta este de aproximativ 10 minte de mers pe jos, respectiv 2 minute de
mers cu maşina.
Conform Ghidului solicitantului, nu este obligatorie existenta unei alaturari fizice intre obiectivele investitiei, daca contribuie in mod integrat
la dezvoltarea oraşelor de mici dimensiuni si implicit a vietii locuitorilor acestora. Se consideră astfel că investiţiile propuse prin proiect
sunt complementare, asigurând împreună creşterea calităţii vieţii locuitorilor (prin imbunatatirea calitatii serviciilor-construirea Bibliotecii,
coroborat cu imbunatatirea accesului la acestea-dezvoltarea infrastructurii, elementul comun fiind dorinta de imbunatatire a conditiilor de
trai la nivelul Municipiului Blaj.

Caracterul integrat
Municipalitatea vizează mereu îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, propunând soluţii bazate pe investitii din diverse surse de finanţare.
Masuri adoptate  se pot concretiza în proiectele privind infrastructura publică urbană, educaţională, precum şi în proiecte de ordin social.
La nivelul infrastructurii urbane de menţionat proiectul de modernizare a străzilor urbane (L-2.875 m) Tudor Vladimirescu şi Mihail
Kogălniceanu în Municipiul Blaj, judeţul Alba, finalizat în 2011, având ca obiective îmbunătăţirea accesibilităţii şi a mobilităţii populaţiei,
bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice competitive şi durabile, şi ameliorării conexiunilor rutiere. Un alt proiect
important este cel ce urmăreşte amenajarea unui spaţiu verde-Parc Veza (proiect admis după evaluare ETF), ce are ca scop
îmbunătăţirea mediului urban, prin crearea unei zone de agrement, exploatând potenţialul unui teren degradat şi neutilizat, în suprafaţă de
8.848 mp.
La nivelul serviciilor, de menţionat proiectul aflat în etapa de evaluare, privind Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului,
al cărui obiectiv privelte schimbarea destinaţiei unei clădiri din grădiniţă în creşă, în vederea creşterii accesului, calităţii şi atractivităţii
educaţiei pentru copii (situată în cartierul Eroilor). Un alt proiect privind infrastructura educaţională, aflat tot în evaluare, priveşte
extinderea, reabilitarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale Simion Bărnuţiu, obiectivul general fiind creşterea calităţii educaţiei şi a gradului de
participare pentru 452 elevi, din care 437 aparţinând categoriilor dezavantajate, crescând accesbilitatea la servicii educaţionale de calitate.
Conform informaţiilor redate, proiectul propus se integrează cu alte proiecte, ceea ce deontă interesul manifestat pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de trai şi creşterea calităţii vieţii.

29



Tînând cont de prevederile Ghidului solicitantului, secţiunea 3.2, activităţile rezultate în urma investiţiei nu intră sub incidenţa ajutorului de
stat, astfel:
 • Dacă este cazul, pentru investiţiile ce vor fi operate de către terţe părţi după finalizare (alţii decât solicitantul), transmiterea către aceştia
a dreptului de exploatare a infrastructurii/bunurilor construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/dotate prin proiect pe perioada de
durabilitate a contractului de finanţare, pentru îndeplinirea activităţilor corespunzătoare obiectivelor proiectelor, se va face prin procedură
competitivă, transparentă şi nediscriminatorie, în condiţiile legii, precum şi ale prevederilor art. 107 din Tratatul privind Funcţionarea
Uniunii Europene (TFUE).
• Spaţiile publice urbane, în condiţiile în care acestea reprezintă elemente de infrastructură care vor fi disponibile în mod nediscriminatoriu
pentru toţi utilizatorii, iar infrastructura nu este utilizată pentru desfăşurarea unei activităţi economice, această componentă a investiţiilor
propuse nu intră sub inc

Grup ţintă

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit din comunitatea Municipiului Blaj, raportat la investiţiile asupra infrastructurii stradale, de care vor
beneficia toţi locuitorii (20.936 locuitori, conform INSSE 2017) întrucât reţeaua stradală propusă tranzitează întreg oraşul înspre
obiectivele de interes la nivel local. De asemenea, accesul la nivelul Bibliotecii este deschis tuturor locuitorilor, cu precădere tinerii şi
persoanele vârstnice.
Beneficiarii direcţi ai investiţiei
-UAT Municipiul Blaj, în calitate de proprietar al imobilelor ce se vor crea/reabilita prin intermediul prezentului proiect,
-Populaţia Municipiului Blaj (20.936 locuitori în anul 2017, conform INSSE),
-Copii, elevii şi persoanele vârstnice cu preponderenţă, în calitate de utlizatori direcţi ai Bibliotecii (6700 persoane, raportat la statisticile
conform INSSE, la nivelul anului 2017).

Beneficiarii indirecţi ai investiţiei:
-Populaţia judeţului Alba, prin faptul că investiţia va servi ca exemplu pentru celelalte oraşe din judeţ.
-Aparţinători ai elevilor, copiilor care beneficiază de serviciile puse la dispoziţie la nivelul Bibliotecii,
-Comunitatea Municipiului, ce va beneficia de o clădire nouă, modernă, respectiv infrastructură  urbană nouă, mondernă, reabilitată.
-Turişti, participanţi la trafic care tranzitează zona.

Urmare a realizării proiectului, aceştia vor beneficia de o clădire nouă, modernă, infrastructură urbană modernă, reabilitată, cu un confort
şi o siguranţă sporită, facilităţi pentru operarea de către persoanele cu dizabilităţi, o infastructură adaptată la nevoile tuturor beneficiarilor.
Impactul proiectului asupra solicitantului – UAT Municipiul Blaj se poate traduce prin: creşterea calităţii actului de guvernare şi
administrare, sporirea încrederii comunităţii în autoritatea locală, luând în considerare investiţiile realizate în scopul creşterii calităţii actului
administrativ la nivelul unităţii administrativ teritoriale.
Între etapele elaborării Strategiei de Dezvoltare, un rol semnificativ l-a cântarit şi etapa participării şi implicării active a factorilor locali
interesaţi şi a comunităţii în procesul de planificare strategică, tocmai pentru a construi susţinerea necesară în vederea implementării
ulterioare şi stimularea construirii de relaţii de parteneriat în vederea abordării în comun a unor probleme de interes pentru comunitate.
Astfel, s-a trecut la un proces de consultare publică, urmare a căruia s-a trecut la elaborarea Analizei SWOT, relevând punctele slabe la
nivelul fiecarui domeniu relevant (lipsa unui edificiu adecvat pentru derularea activităţilor specifice de la nivelul Bibliotecii Municipale,
respectiv investiţii impuse de necesitatea dezvolării infrastructurii în vederea creării premiselor de dezvoltare economică, traduse la nivelul
proiectului prezent prin reabilitarea, modernizarea şi înfiinţare infrastructură stradală).

Sustenabilitate

SUSTENABILITATEA PE PERIOADA DE IMPLEMENTARE
Sustenabilitatea financiară
Municipiul Blaj deţine resursele financiare, materiale şi umane necesare operării investiţiei, atât în perioada de implementare, cât si dupa
încetarea finanţării nerambursabile. Din punct de vedere financiar, în perioada de implementare, proiectul se va autosusţine din asistenţa
financiară nerambursabila pe care beneficiarul o va primi, în suma de 22.821.737,80 lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a
proiectului. Cofinanţarea la cheltuielile eligibile în valoare de 465.750,62 lei, reprezentând 2% va fi susţinută prin alocări de la bugetul
local. Tot din bugetul local vor fi susţinute şi cheltuielile neeligibile generate, în sumă de  222.362,38 lei.

Sustenabilitatea operaţională şi instituţională
În scopul atingerii obiectivelor proiectului, implementarea va fi asigurată de o echipă mixtă, formată din o echipă din partea UAT Municipiul
Blaj, alcătuită din 8 membri cu experienţă în implementarea unor proiecte cu finanţare europeană, având experienţă în domeniu,
implementând şi coordonând cu succes şi alte proiecte cu finanţare nerambursabilă, asistată de o echipa externă provenită din partea
societăţii de consultanţă, specializată în managementul implementării proiectelor. În acest fel se asigură necesarul de persoane în
vederea implementării proiectului, acoperind o gamă vastă de domenii specifice de interes pentru implementarea cu succes a proiectului.
Pentru o bună gestionare a activităţilor proiectului şi în scopul asigurării monitorizării activităţilor specifice, fiecărui membru făcând parte
din echipa de implementare i-au fost atribuite o serie de sarcini şi atribuţii, fiecare activitate fiind monitorizată distinct, cu urmărirea
îndeplinirii unor criterii specifice. Responsabilitatea implementarii fiecarei activităţi conform planificărilor revine managerului de proiect.
Monitorizarea proiectului se va face de către managerul de proiect, prin:
-Monitorizarea muncii şi a lucrărilor din cadrul proiectului, urmărind ca termenul de execuţie stabilit să nu fie depăşit
-Monitorizarea schimbărilor ce pot să apară pe parcursul implementării proiectului, pentru a nu periclita respectarea prevederilor
-Monitorizarea şi controlul activităţilor proiectului. În acest fel se urmăreşte încadrarea în bugetul proiectului
-Monitorizarea proiectului prin rapoartele de progres. Se urmăreşte ca proiectul să fie realizat în raport cu previziunile iniţiale, iar
verificarea acestora realizată de către A.M. va permite luarea măsurilor de corecţie în cazul în care au fost identificate probleme pentru a
remedia la timp eventuale neconcordanţe
-Monitorizarea riscurilor. În fiecare etapă de implementare pot apărea riscuri, iar identificarea acestora din timp va permite luarea unor
măsuri de prevenire care să reducă costurile necesare depăşirii situaţiilor de risc
-Monitorizarea şi administrarea contractelor. Deoarece, pentru o implementare optimă a proiectului, vor fi încheiate mai multe contracte,
se va realiza o atentă administrare a acestora, astfel încât, contractele să se execute cu îndeplinirea clauzelor contractuale stabilite iniţial.

Sustenabilitate tehnologică
Din punct de vedere tehnic, supervizarea lucrării va fi realizata de cel puţin un diriginte de şantier contractat, împreună cu asistenţa

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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tehnică venită din partea proiectantului. De asemenea, lucrarea va fi supervizata de către responsabilii tehnici, ca membri ai echipei de
implementare a proiectului. Aceştia se vor îngriji ca lucrarea să fie executată în conformitate cu cerinţele documentaţiei tehnice, cu
respectarea tuturor prevederilor specifice. În ceea ce priveşte echipamentele şi dotările de achiziţionat, acestea vor fi verificate la
momentul recep?iei, atât din punct de vedere cantitativ, cât si din punct de vedere calitativ, responsabilii tehnici având sarcina de a
verifica conformitatea cu ceea ce s-a ofertat şi prevăzut în caietele de sarcini.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI PE PERIOADA DE OPERARE
În vederea asigurării exploatării în bune condiţii, pe termen lung şi cu rezultate sustenabile, solicitantul dovedeşte o capacitate
operaţională, tehnică şi financiară corespunzătoare.

Sustenabilitatea financiară
Proiectul nu este un proiect generator de venituri.
Astfel, pe perioada de operare, proiectul se va autosusţine prin grija administraţiei publice locale a municipiului din veniturile care se vor
genera la bugetul local (T.V.A., impozite etc.). Responsabil pentru asigurarea unei sustenabilităţi financiare a proiectului pe perioada de
operare va fi primarului Municipiului Blaj, care va avea grijă ca în fiecare an de operare să fie alocate sume în bugetul local pentru
acoperirea cheltuielilor necesare întreţinerii şi administrării obiectivelor de investiţie. Astfel, după finalizarea implementării proiectului,
pentru operarea acestuia, vor fi susţinute de la bugetul local cheltuielile de operare, aşa cum au fost previzionate în analiza financiară.
Sustenabilitatea financiară a proiectului a fost demonstrată în cadrul analizei financiare din documentaţia tehnico-economică.

Sustenabilitate operaţională şi instituţională
Sustenabilitatea operaţională a obiectivului de investiţii se va realiza prin grija UAT Municipiul Blaj. Pentru asigurarea întreţinerii şi
verificării stadiului în care se află obiectivele de investiţie, responsabilitatea revine serviciilor publice ale solicitantului (prin Birou Investiţii şi
Compartimentul Biblioteca Municipală, din structura aparatului de specialitate al Municipiului Blaj). Responsabilităţile ce revin în ceea ce
priveşte asigurarea funcţionalităţii obiectivului de investiţii constau în asigurarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, revizii tehnice asupra
instalaţiilor, atât periodic, cât şi ori de câte ori există o situaţie ce impune realizarea acestora.
Prin gestionarea corectă a planului de mentenanţă se va asigura:
• Menţinerea integrităţii spaţiilor create, reabilitate, modernizate urmare a derulării proiectului,
• Menţinerea curăţeniei şi a stării de folosinţă a echipamentelor propuse,
• Asigurarea pazei şi proiecţiei obiectivelor, în vederea limitării ş prevenirii distrugerilor şi degradărilor,
• Gospodărirea obiectivelor de investiţii, conform cu cerinţele ecologice, sociale şi economice.
Luând în considerare cele expuse anterior, se constată posibilitatea asigurării sustenabilităţii investiţiei, atât pe perioada implementării, cât
si pe perioada opeăarii, în sensul menţinerii obiectivelor propuse prin prezenta cerere de finanţare. Astfel, analizând cele trei paliere –
sustenabilitate financiară, operaţională şi instituţională, se concluzionează că solicitantul UAT Municipiul Blaj deţine capacitatea de a
implementa şi opera investiţia.

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:

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

Relevanţă

Ideea proiectului derivă tocmai din nevoile şi necesităţile identificate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Blaj, unde
se creionează nevoia de creştere a calităţii vieţii populaţiei, prin acţiuni de dezvoltare a infrastructurii necesare derulării activităţilor zilnice
în condiţii de siguranţă. Astfel, se încurajează investiţiile ce conduc la creşterea accesibilităţii şi îmbunătăţirii fizice de bază. De asemenea,
se constată lipsa unor sedii, respectiv funcţionarea inadecvată a unui număr de instituţii de cultură, existenţa unui fond de carte insuficient
şi inadaptat, ceea ce impune nevoia de construire a unui edificiu în care să funcţioneze adecvat Biblioteca Municipală Blaj. Astfel,
proiectul propus se subsumează Direcţiei B de Dezvoltare privind creşterea calităţii vieţii, prin dezvoltarea unui mediu sănătos, respectiv
obiectivul privind dezvoltarea infrastructurii necesare pentru o viaţă la standarde actuale, conducând la:
-consolidarea ritmului de creştere economică al comunităţii locale,
-orientarea spre investiţii locale, dezvoltarea potenţialului economic.
-finalizarea proiectelor privind alimentarea cu apă, canalizare, astfaltarea tuturor străzilor din Municipiul Blaj.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

1. PDR Centru
Prin investiţia propusă, de dezvoltare a infrastructurii rutiere, proiectul se subsumează:
Domeniului specific 1. privind dezvoltarea urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice şi sociale regionale,
P.I1.1.Creşterea coeziunii teritoriale a Regiunii Centru prin sprijinirea dezvoltării urbane
P.I1.2. Dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicaţii şi tehnico-edilitară la nivelul Regiunii Centru
Prin investiţia asupra îmbunătăţirii calităţii serviciilor educaţionale, proiectul se subsumează:
P.I5.4. Dezvoltarea infrastructurii culturale, recreative şi sprijinirea activităţilor culturale

2. Strategia naţională a persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020
Prin măsurile propuse în vederea îmbunătăţirii accesului persoanelor cu dizabilităţi (lift, grupuri sanitare special amenajate, rampe de
acces trotuar-carosabil, rampe prevăzute cu elemente de avertizare), proiectul se subsumează obiectivelor de mai jos şi vine să combată
ideea accesului limitat la clădiri şi spaţiu urban:
O.G1. Promovarea accesibilităţii în toate domeniile vieţii pentru asigurarea exercitării drepturilor fundamentale

Referitoare la alte strategii
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O.G2. Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilităţi în toate domeniile vieţii
O.G4. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la un mediu de lucru deschis, în sectorul public

3. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020-obiective identificate:
-oportunitatea de a participa pe deplin la viaţa economică, socială, politică şi culturală a societăţii
-nevoia de integrare a comunităţilor marginalizate.

Strategii relevante:

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

 - Planul de Dezvoltare Regională Centru

 - Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2015-2020

Riscuri

O primă etapă în managementul riscurilor constă în identificarea acestora. Identificarea riscurilor va oferi o imagine de ansamblu asupra
probabilităţii de manifestare a acestora, a activităţilor ce trebuie realizate, precum şi a impactului pe care îl vor avea asupra bugetului şi
activităţilor proiectului. Orice risc trebuie prevăzut şi analizat, iar în situaţia în care impactul pe care l-ar avea este mare, trebuie luate
măsuri suplimentare. Identificarea riscurilor se va realiza în cadrul întâlnirilor lunare dintre membrii echipei de proiect, şi va fi actualizată la
fiecare sedinţă. O următoare etapă constă în evaluarea riscurilor (care este impactul lor asupra costurilor, performanţelor şi
managementului general al proiectului, cât de mare este gradul de expunere al proiectului etc.). O ultimă etapă într-un management
eficient al riscurilor constă în identificarea măsurilor de reducere sau evitare a acestora.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Riscuri tehnice: Nerespectarea clauzelor contractuale a unor
contractanţi/subcontractanţi
Probabilitate de apariţie: Scăzută

Stipularea de garanţii suplimentare şi penalităţi în contractele
comerciale încheiate cu firmele contractate.

Echipamentele, dotările şi lucrările nu vor fi recepţionate până
nu are loc verificarea din punct de vedere tehnic, cantitativ,
calitativ, conform ofertelor şi specificaţiilor tehnice agreate.

Responsabilii stabiliţi, prin sarcinile atribuite, vor verifica
respectarea prevederilor contractuale.

2. Riscuri organizatorice: Neasumarea unor sarcini şi
responsabilităţi în cadrul echipei de proiect
Probabilitate de apariţie: Scăzută

Stabilirea clară a responsabilităţilor membrilor echipei de
proiect prin realizarea unor fişe de post.

Se vor organiza întâlniri periodice ale echipei de proiect.

Numirea în echipa de proiect a unor persoane cu experienţă
relevantă în implementarea unor proiecte similare.

Motivarea personalului cuprins în echipa de proiect.

Monitorizarea atentă a fiecărei activităţi, din partea managerului
de proiect.

3. Riscuri financiare şi economice: Capacitatea insuficientă de
finanţare şi cofinanţare la timp a investiţiei
Probabilitate de apariţie: Scăzută

Sumele necesare asigurării finanţării şi cofinanţării investiţiei
vor fi prevăzute în bugetul local.

Întocmirea bugetului s-a realizat ţinând cont de preţurile
existente pe piaţă, iar în cazul în care unele preţuri cunosc o
creştere importantă, implicând imposibilitatea derulării unor
activităţi, există posibilitatea modificării bugetului realizând
transferuri între capitole bugetare, în limita a maximum 10% din
bugetul estimat iniţial, fără a fi afectate obiectivele principale
ale proiectului şi fără a modifica valoarea eligibilă a proiectului.

4. Riscuri de mediu: Condiţiile de climă nefavorabile operării
lucrarilor de construcţii
Probabilitate de apariţie: Medie

Graficul de execuţie fizică a lucrărilor s-a întocmit luându-se în
calcul o marjă de timp, care va permite decalarea calendarului
activităţilor, urmare a unor eventuale întârzieri în executarea
lucrărilor. De asemenea, o parte din activităţile de construcţii
vizează execuţie la interiorul clădirii. În cazul în care apar astfel
de situaţii, este posibilă modificarea calendarului de activităţi,
dar fără depăşirea perioadei de implementare a proiectului.

5. Riscuri instituţionale: Modificarea legislaţiei în domeniul
achiziţiilor
Probabilitate de apariţie: Scăzută

Cadrul legislativ va fi monitorizat permanent, în vederea
prevenirii unor întârzieri în derularea proiectului, respectiv
adaptare din timp la eventualele modificări.
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

EGALITATE DE ŞANSE

Principiile specifice egalitaţii de gen au fost integrate în gestionarea proiectului, inca din etapa de elaborare. Respectand legislatia in
vigoare referitoare la egalitatea de sanse se cea de gen, proiectul va asigura accesul egal la obiectivele, serviciile si activitatile prevazute,
adresate grupului tinta. De asemenea, metodologia de selectie a personalului angajat, precum si in arhitectura relatiilor de munca se va
urmari asigurarea unui grad maxim de transparenta, impartialitate si obiectivitate.
La alcatuirea echipei de implementare a proiectului s-a asigurat participarea egala pentru ambele sexe, echipa fiind formata atat din
barbati, cat si din femei. De asemenea, proiectul asigura participare echitabila din punct de vedere al varstei pentru membrii echipei de
implementare.
Totodata, in alegerea firmelor prestatoare de servicii s-a tinut cont de criterii ce nu impun restrictii de ordin rasial, sexual sau de alta
natura a periclita participarea celor interesati. Accesul la obiectivele investitiei se asigura egal pentru toti locuitorii. Se propun masuri
specifice, ce promoveaza egalitatea de gen si duc la prevenirea discriminarilor.
Proiectul va avea un impact ridicat atat la nivel social, cat si cultural, atat prin cresterea calitatii vietii locuitorilor, ca urmare a crearii unei
biblioteci moderne, accesibile, punand astfel la dispozitia locuitorilor a unor alternative de petrecere a timpului liber, cu un nivel ridicat de
comfort. Totodata, prin derularea investitiei, locuitorii vor beneficia de cai de acces si retea de canalizare, indiferent de nationalitate,
limba, categorie sociala.

Egalitate de gen

Pornind de la etapa elaborarii proiectului, se pune pret pe respectarea principiilor privind nediscriminarea, implementate astfel:
-modul in care au fost selectati prestatorii de servicii s-a realizat cu respectarea principiului egalitatii in activitatea economica, prin
atribuire in conformitate cu legislatia in vigoare
-se promoveaza constant principii nediscriminatorii la nivelul interactiunii cu cetateanul, principii ce reglementeaza actul adminstrativ, in
scopul oferirii de tratament egal tuturor cetatenilor
In etapa de implementare a proiectului vor fi respectate si promovate principii privind nediscriminarea, precum:
-activitatea de achizitii se va realiza respectand principiul egalitatii de sanse la contractare, criteriile de selectie fiind clare si obiective,
doua dintre principiile de respectat pe parcursul etapelor de achizitie fiind nediscriminarea si tratamentul egal al ofertantilor.
-in prima luna de implementare, se va publica un comunicat de presa, spre informare asupra derularii proiectului, asigurand astfel accesul
egal la informaţie, tuturor celor interesati. Tot in scopul asigurarii accesului la informare, fara discriminari, se va amplasa la demararea
proiectului, la locaţia implementarii, un panou informativ.
Activitatile si serviciile vor fi efectuate fara a se realiza deosebiri, excluderi, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, religie sau apartenenta la
o categorie defavorizata, precum si orice criteriu ce are ca efect restrangerea folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor
si libertatilor omului.
De asemenea, grupul ţinta al proiectului a fost stabilit fara a se ţine cont de sex, rasa, nationalitate sau religie.

Nediscriminare

Asigurarea participarii persoanelor cu dizabilitati la toate sferele societatii este un indicator relevant pentru nivelul de dezvoltare al unei
comunitati. Astfel, este important sa se asigure accesibilitatea la diversele medii: economic, social, de sanatate, cultural, educaţional etc.,
iar prima conditie ce trebuie indeplinita in acest sens este eliminarea barierelor de ordin fizic, la nivel de infrastructura, contribuind la
reducerea sentimentului de marginalizare in randul celor cu dizabilitati. Plecand de la aceste premise, prezentul proiect cauta sa asigure
accesul la obiectivele de investiţie, indeplinind astfel prevederile legale in materie. Masurile luate in acest sens vizeaza:
Componenta A
-Accesul in cladire se face la nivel cu cota amenajarii exterioare a terenului astfel incat efortul depus pentru acces sa fie minim
-Deplasarea pe orizontala cu un scaun rulant se poate face in orice directie, cu asigurarea unui spatiu de manevra de minim 1.50x1.50m
-Amplasarea unui lift dimensionat corespunzator pentru deplasarea pe verticală
-La parterul cladirii-grup sanitar special amenajat, echipat cu bare de sustinere
-Montare sistem de alarma auditiv si vizual, montare prize si intrerupatoare la un nivel accesibil, la fel si manerele
-Scaunele prevazute vor putea fi reglate pe inaltime
Componenta B
-Rampe de acces intre trotuar si carosabil, cu latimea de 1.50 m, panta de 8%
-La jonctiunea intre carosabil si rampa de acces pietonala, diferenta de nivel este de 2 cm, realizata cu muchie rotunjita
-Suprafata rampe, prevazuta cu elemente de avertizare tactilo-vizuala
-Nu se vor monta guri de scurgere, capace de vizitare in zonele de traversare.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Schimbări demografice

Principii orizontale
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DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Protecţia biodiversităţii

Prin lucrarile propuse, solicitantul urmareşste asigurarea unui grad cat mai ridicat al eficientei energetice, atat pe perioada de
implementare a proiectului, cat si in operarea investiţiei. La realizarea obiectivului de investitii se vor utiliza doar materiale şi echipamente
cu agrement de mediu şi consum redus de energie, in sprijinul utilizarii eficiente a resurselor, in acest sens proiectul prevede
implementarea unor soluţii prietenoase cu mediul, in contextul promovării unei dezvoltări durabile, propunandu-se:
-Montarea corpurilor de iluminat echipate cu lampi LED, cu eficienta marita si consum redus de energie electrica
-Corpurile de iluminat din spaţiile de trecere (holuri, acces etc.) vor fi realizate cu senzori de prezenţă pentru asigurarea economiei de
energie
-S-a studiat posibilitatea implementarii unui sistem de management energetic de tip BMS, in vederea reducerii consumului de energie,
optimizarii functionarii si sporirii gradului de confort si siguranta
-In vederea producerii de energie din surse regenerabile se propune montarea unui sistem de panouri fotovoltaice off-grid cu toate
accesoriile necesare pentru producerea si stocarea energiei electrice
-Obiectele sanitare vor fi echipate cu baterii monobloc de tip monocomanda si se vor racorda la conductele de apa rece si calda cu
ajutorul racordurilor flexibile.
-Bateriile lavoarelor montate vor fi prevazute cu fotocelula si perlatoare pentru reducerea consumurilor de apa
-Reabilitarea, modernizarea si amenajarea structurii stradale va conduce la reducerea noxelor si a cantitatii de combustibil, datorita
reducerii timpului petrecut in trafic.

Utilizarea eficientă a resurselor

Actiunile fiecaruia contribuie intr-o oarecare masura la atenuarea schimbarilor climatice, dupa cum contribuie si prezentul proiect prin
construirea unei cladiri moderne, la standarde europene, dotata cu sisteme inteligente de reducere a risipei de resurse, prin amenajarea
exterioara (inierbare, plantare gazon), avand efecte benefice asupra calitatii aerului, prin reducerea gradului de poluare.
Investitia nu va genera in atmosfera substante daunatoare peste limitele agreate de lege. Reducerea emsiilor de CO2 are automat si un
impact asupra reducerii fenomenului de încalzire globala, tinând cont de faptul ca schimbarile climatice la care asistam in zilele noastre
provin in principal din cauza emisiilor de gaze cu efect de sera, precum CO2.
Adoptarea solutiilor propuse contribuie si la costuri reduse cu intretinerea, tinand cont de sistemele propuse si tehnicile moderne propuse,
cat si la imbunatatirea aspectului urban al orasului, ce va beneficia de o cladire noua, moderna, cat si de infrastructura urbana reabilitata
si modernizata. De aemenea, se acorda o atentie sporita promovarii unei atitudini proactive, de protejare a mediului, amenajarea
exterioara, a spatiilor verzi atenuand efectele schimbarilor climatice.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Managementul proiectului va fi asigurat de o echipă de specialişti formată din angajaţi proveniţi din partea beneficiarului: manager proiect,
asistent manager, responsabili tehnici, responsabil financiar, responsabil achiziţii, responsabil cultural.
Echipa din partea beneficiarului este alcătuită din persoane cu experienţă în domeniul aferent responsabilităţilor ce le revin, fiecare membru din
cadrul echipei de implementare făcând parte şi din alte echipe în cadrul altor proiecte finanţate cu fonduri nerambursabile. Stabilirea echipei de
implementare s-a realizat astfel încât să poată asigura implementarea proiectului din punct de vedere tehnic, financiar.
Managementul proiectului va presupune realizarea următoarelor sarcini:
-planificarea activităţilor şi urmărirea respectării calendarului, cu încadrarea în termenele stabilite,
-transmiterea de informaţii periodice asupra stadiului realizării proiectului şi a potenţialelor riscuri ce pot interveni,
-participare la sedinţe de câte ori se impune pentru asigurarea unui bun management al proiectului,
-asigurarea îndeplinirii la termen şi conform prevederilor asumate în cererea de finanţare, prin monitorizare şi evaluare internă a proiectului
Pentru o bună desfăşurare a managementului proiectului s-au contractat serviciile unei societăţi de consultanţă specializată în scrierea şi
implementarea unor proiecte cu finanţare europeană. Pentru a acoperi toate domeniile specifice implementarii proiectului, echipa din partea
firmei de consultanţă este alcatuită din: consultant coordonator, consultant financiar, consultant achiziţii, asigurând asistenţă echipei din partea
beneficiarului în toate domeniile specifice, activităţile aferente implementării proiectului.
Activităţile ce vizează componenta de management a proiectului, în scopul asigurării desfăşurării în bune condiţii a proiectului:
-organizarea şi participarea la sedinţele de progres de câte ori se impune,
-realizarea raportărilor, întocmirea cererilor de rambursare cu respectarea calendarului activităţilor
Activităţile de management realizate în vederea implementării:
1.Activităţi de management realizate înainte de depunerea cererii de finanţare
Întocmirea cererii de finanţare şi a anexelor aferente, pregătirea documentelor specifice
2.Activităţi de management realizate după semnarea contractului de finanţare
-Planificarea activităţilor şi urmărirea respectării acestora, conform calendarului şi graficului activităţilor
-Permanenta informare asupra stadiului realizării proiectului
-Organizarea şi participarea la sedinţe cu echipa de proiect şi actorii relevanţi implicaţi în implementarea proiectului ori de câte ori se impune
-Respectarea termenelor de predare a documentelor prevăzute în cererea de finanţare
-Întocmirea documentaţiilor necesare implementării proiectului
-Întocmirea rapoartelor de progres şi a dosarelor de rambursare
-Consultanţă în realizarea si transmiterea notificărilor şi actelor adiţionale ce se impun
Activitatea de monitorizare a proiectului se va realiza cu respectarea legislaţiei în vigoare, a condiţiilor prevăzute în Ghidului solicitantului,
precum şi a condiţiilor impuse prin Contractul de Finanţare.
Obiectivul monitorizării proiectului vizează desfăşurarea în condiţii optime a proiectului, identificarea potenţialelor riscuri şi pagube care ar
putea surveni în implementarea proiectului, cu scopul de a preveni desfăşurarea activităţilor într-un mod deficitar, evitând astfel transpunerea
unor eventuale riscuri în viitoare pagube, precum neîndeplinirea obiectivelor propuse, nerespectarea calendarului activităţilor, modificari ale
bugetului, ale grupului ţintă.
O evaluare ex-post a fiecărei faze din cadrul metodologiei de implementare va avea rolul de a puncta problemele si greşelile identificate, care
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este impactul acestor probleme asupra desfăşurării proiectului în cele mai bune condiţii, dar şi conturarea unor soluţii pentru a diminua riscurile
apărute în derularea proiectului. În acest sens, se organizează sedinţe ale echipei de proiect ori de câte ori se impune, în cadrul cărora se vor
analiza aspecte precum: stadiul proiectului, conform calendarului activităţilor, organizarea activităţilor pe perioada următoare, dacă activităţile
propuse s-au încadrat în bugetul estimat, dacă se ating indicatorii stabiliţi şi rezultatele anticipate, eventualele modificări apărute din partea
Autorităţii de Management şi orice probleme care survin şi ar putea avea un impact negativ asupra implementării în bune condiţii a proiectului.
Această evaluare va fi realizată cu monitorizarea următoarelor puncte:
-evaluarea performanţei procesului în termeni de eficienţă şi economie: dacă activităţile proiectului s-au încadrat în bugetul previzionat şi dacă
s-au realizat economii care vor putea fi alocate altor linii bugetare,
-evaluarea procesului: dacă activităţile s-au încadrat în graficul de timp propus, evaluarea impactului (în termeni de eficacitate): atingerea
indicatorilor propusi prin proiect,
În vederea implementării optime a proiectului şi a unei monitorizări continue, au fost stabilite, pentru fiecare activitate, persoana/persoanele
responsabile pentru realizarea acesteia, sarcinile acestora în vederea îndeplinirii cu succes a activităţii, persoana responsabilă pentru
monitorizarea respectivei activităţi, precum şi principalele puncte urmărite în cadrul procesului de monitorizare.
Persoana responsabilă cu monitorizarea tuturor acţiunilor este managerul de proiect, care va asigura coordonarea activitaţilor, pentru
respectarea planificărilor, controlarea eventualelor riscuri, comunicare cu O.I, A.M de câte ori se impune.
1.Organizarea procedurilor de achiziţii
Repartizare atribuţii:
Responsabil achiziţii (RA): organizeaza procedurile de achiziţii aferente proiectului, publică documentaţiile pe SEAP, verifică legalitatea
contractelor şi respectarea acestora
Responsabili tehnici (RT): verifică ofertele din punct de vedere tehnic, cu respectarea documentaţiei de atribuire
Responsabil financiar (RF): verifică încadrarea activităţii în bugetul estimat
Asistent manager: (AM): asigură logistica necesară, comunică cu toate părţile implicate
Societatea de consultanţă (SC): urmăreşte respectarea prevederilor specifice manualului de implementare a proiectului
Perioadă monitorizare: L1-L11, an 1
2. Întocmirea documentaţiei tehnice
RT: verifică respectarea structurii impuse de finanţator
RF: verifică încadrarea activităţii în bugetul proiectului
Prestator servicii: întocmeşte documentaţia conform cerinţelor finanţatorului
Perioadă monitorizare: L3-L6, an 1
3. Lucrări de construcţii, certificare energetică corp Bibliotecă
RT: verifică corelarea documentelor elaborate cu legislaţia în vigoare, urmăreşte încadrarea în graficul de execuţie, participă la predarea
amplasamentului/predarea finală
RF: urmăreşte încadrarea în bugetul stabilit, efectuează plăţi, înregistrează documente în contabilitate, ţine evidenţa bunurilor achiziţionate
AM:  pune la dispoziţia părţilor interesate documentele necesare derulării activităţii
Executant: execută lucrările conform ofertei, contractul încheiat, proiect tehnic, asigură resursele necesare pentru derularea activităţii cu
încadrarea în graficul estimat
Prestator servicii de certificare: asigură certificarea conform parametrilor în vigoare.
Perioadă monitorizare:L12, An 1-L35, An 3
4. Monitorizare tehnică
RF: efectuează plăţi, asigură înregistrarea documentelor în contabilitate
Prestator servicii ce proiectare: verifică derularea lucrării în conformitate cu proiectul tehnic, urmăreşte aplicarea pe teren a soluţiilor adoptate
prin proiect,
Diriginte de şantier: urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectului tehnic, a caietelor de sarcini si a
reglementarilor tehnice în vigoare, participă la verificarea pe faze determinante, efectuează verificarea calitativă şi cantitativă a lucrărilor
efectuate, urmăreşte respectarea programului de control.
AM: pune la dispoziţia părţilor toate documentele necesare derulării activităţilor
Perioadă monitorizare:L102 An 1-L 35, An 3
5. Monitorizare proiect
RF: efectuează plăţi, verifică rapoartele de progres întocmite, asigură arhivarea documentelor,
SC: elaborează rapoarte de progres, monitorizează permanent calendarul, respectarea contractului de finanţare, întocmeşte notificări, cereri de
plată/rambursare
Perioadă monitorizare: L1, An 1-L36, An 3
6. Informare si publicitate
AM: organizează activitatea de informare
SC: verifică respectarea prevederilor conform contract, manual de identitate vizuală
Prestator servicii publicitate: întocmeşte materialele de publicitate
Perioadă monitorizare: L1, An 1-L36, An 3
7. Auditul proiectului
RF: verifică corectitudinea rapoartelor
Prestatorul serviciilor de audit: controlează înregistrarile contabile, natura cheltuielilor, încadrarea în buget
Perioadă monitorizare: L1, An 1-L36, An 3
8. Darea în exploatare
RT/RC: verifică îndeplinirea prevederilor tehnice, conform documentaţiei tehnice
Perioadă monitorizare: L 36, An 3

Monitorizarea proiectului se va face de către managerul de proiect,prin:
-Monitorizare muncă şi a lucrări din cadrul proiectului, urmărind ca termenul de execuţie stabilit să nu fie depăşit
-Monitorizare schimbări ce pot să apară pe parcursul implementării proiectului, pentru a nu periclita respectarea prevederilor
-Monitorizare,control activităţilor proiectului. În acest fel se urmăreşte încadrarea în bugetul proiectului
-Monitorizare proiectului prin rapoartele de progres. Se urmăreşte ca proiectul să fie realizat în raport cu previziunile iniţiale, iar verificarea
acestora realizată de către A.M. va permite luarea măsurilor de corecţie în cazul în care au fost identificate probleme pentru a remedia la timp
eventuale neconcordanţe
-Monitorizare riscurilor. În fiecare etapă de implementare pot apărea riscuri, iar identificarea acestora din timp va permite luarea unor măsuri de
prevenire
-Monitorizare contracte, pentru respectare condiţii stabilite.
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Prin prezentul proiect se propune construirea unei biblioteci municipale (componenta A), respectiv reabilitarea, modernizarea a 3 străzi
(Gării, Eroilor, A. Mureşanu) şi crearea de infrastructură rutieră şi canalizare în zona Chereteu (componenta B).

Componenta A-corp Bibliotecă
Sistemul constructiv este pe structură din zidărie portantă de cărămidă de 30 cm grosime, rigidizată cu sâmburi din B.A., cu secţiunea
orizontală de 30x30 cm. Sistemul structural va rezema pe fundaţii continue din beton armat. Planşeele bazei de peste subsol parter şi
etajul superior se vor realiza din beton armat monolit.
-Finisaje interioare: Spaţiile interioare vor fi finisate pe pereti cu zugrăveli lavabile transpirante şi placaje din faianţă. Pardoselile
încăperilor vor fi finisate cu mocheta, parchet şi gresie. Tâmplăria interioară va fi realizată din lemn şi MDF, fiind astfel asigurat confortul
termic şi fonic necesar desfăşurării în bune condiţii a activităţilor.
-Finisaje exterioare: Clădirea va fi finisată la exterior cu tencuială decorativă, caramida parenta si lamele metalice pentru umbrire.
Ferestrele şi uşile exterioare vor avea tâmplăria metalică şi din PVC cu sticlă în sistem termopan - tripan, aceasta din urmă având
caracteristici termoizolatoare superioare.
-Trotuare alei. Pentru asigurarea accesului pietonal, se vor realiza alei şi trotuare finisate cu covor de piatră. Acesta va fi alcătuit din piatră
cu granulatie variabilă între 2 si 10mm. Granulele de piatră vor fi imbinate cu un liant transparent cu rezistenţă ridicată pentru utilizare la
exterior (ex. răşină epoxidică)
-Pavaj auto. Se va realiza pavarea zonei de acces auto cu pavele pentru trafic auto pe pat de nisip. Pavelele vor avea forma de pătrat şi
dreptunghi.
-Împrejmuirea. Se va realiza împrejmuire cu fundaţie din beton, soclu din zidarie cu panouri metalice
-Spaţiu verde. Gazonul va fi de tip sport, cu rezistenţă ridicată la tasare si va fi de tip rulouri. Pentru asigurarea irigării gazonului, se va
prevedea un sistem de irigare ce va fi controlat automatizat, alimentat de la reţeaua locală.

Componenta B-Străzi
Reabilitare, modernizare strada Eroilor, Gării, A.Mureşanu.
Documentaţia tehnică îşi propune să analizeze, să stabilească soluţiile tehnice optime pentru lucrările menţionate mai jos:
-Reabilitarea străzilor pentru atingerea capacităţii portante la traficul prognozat pentru perspectiva de 10 ani (conform principiilor de
dimensionare existente şi a normelor naţionale în vigoare);
-Reabilitarea străzilor prin realizarea unei îmbrăcăminţi realizate din pavaje din dale din beton vibropresat;
-Amenajarea curbelor la vitezele de circulaţie propuse astfel încât traficul să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi confort;
-Realizarea unor dispozitive de scurgere a apelor corespunzătoare situaţiei existente în teren;
-Preluarea şi transportul apelor din zona reabilitată către emisarul natural, astfel încât apele să nu mai stagneze pe carosabil şi să
producă disconfort în trafic;
-Deservirea unui număr cât mai mare de locuitori;
-Reducerea consumului de combustibil, reducerea poluării în zonă.

Zona Chereteu-lucrări tehnico-edilitare: creare infrastructură stradală, reţea de canalizare
Structura rutieră propusă:
-Pentru întreaga lungime a drumului vicinal s-a prevăzut un sistem rutier nou.
-Structura rutieră a fost dimensionată conform cerinţelor beneficiarului, temei de proiectare şi studiului geotehnic.
-Sistemul rutier proiectat va avea următoarele caracteristici:
Sistem rutier nou
• h = 4 cm - strat de uzură, beton asfaltic BA16;
• h = 6 cm - strat de legatură, beton asfaltic deschis BAD22.4;
• h = 15 cm - strat de fundaţie, piatră spartă amestec optimal sort 0-63 mm;
• h = 25 cm - strat de fundaţie, balast;
• h = 15 cm - strat de formă, balast.
-Structură trotuare
• 6 cm Pavele prefabricate;
• 3 cm Strat de nisip;
• 15 cm Strat din piatra sparta;
• 10 cm Strat din balast;

Atât partea carosabilă, cât şi trotuarele vor fi încadrate de borduri prefabricate de beton 20x25 cm, respectiv 10x15 cm, pozate pe
fundaţie de beton C16/20.
-Lucrări de colectare şi evacuare a apelor pluviale şi menajere
Pe zona studiată, se impune a se realiza lucrări ce au drept scop colectarea, transportul şi evacuarea apelor provenite din precipitaţii.
Canalizare pluvială (guri de scurgere)
-Reţeaua de canalizare pluvială va fi subterană şi va prelua apele de pe partea carosabilă a drumului, prin guri de scurgere amplasate la
marginea drumului, lângă bordură.
-Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare sau spre conducta amplasată în apropiere.
În funcţie de profilul longitudinal şi transversal al străzii modernizate, s-au calculat debitele estimate ale ploilor torentiale, pe baza cărora
s-a determinat secţiunea canalului colector.
-Lungimea conductelor de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG SN4 Dn 315 mm este 1752 m, din care:
• strada 1:  350 m
• strada 2:  364 m
• strada 3:  418 m
• strada 4:  365 m
• strada 5:  130 m
Lungimea conductelor de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG SN4 Dn 400 mm este:
• strada 5:  125 m
Canalizara menajera
-Pentru realizarea sistemului de canalizare s-a pornit de la premisa de racordare a tuturor consumatorilor casnici de apă la un sistem de
canalizare, de colectarea apelor uzate menajere şi evacuarea lor la o staţie de epurare care să poată aduce la standarde naţionale şi
europene calitatea apelor uzate.
-Spaţiu verde: Se vor amenaja suprafeţele rezultate între limitele de proprietate şi bordura exterioară a trotuarelor cu spaţiile verzi. Pe
aceste suprafeţe se va aşterne pământ vegetal în grosime de 10 cm şi se va înierba.

Având în vedere descrierea investiţiei detaliată mai sus, se constată astfel complementaritatea celor două tipuri de activităţi, pe

Descrierea investiţiei
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componentele A şi B, celeo două tipuri de investiţii fiind în strânsă corelare (îmbunătăţire servicii, prin construirea bibliotecii odată cu
îmbunătăţirea accesului la acestea, prin creare, modernizare, reabilitare infrastructură stradală).
Imobilele nu se încadrează în categoria monumentelor istorice, clădirea Bibliotecii fiind amplasată în zona de protecţie istorică a oraşului.
De asemenea, imobilele nu reprezintă clădiri abandonate, neutilizate, iar lucrările nu au fost demarate.
Cheltuielile neeligibile in suma de 5,515,783.15, reprezentand:
diverse si neprevazute; comisioane,cote; amanajare parcari-obiectiv Strazi, instalatii, utilaje cu montaj, montaj aferent-obiectiv Chereteu

Descriere tehnică a proiectului

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Sectiunea 19-Descriere tehnica echipamente.pdf

25/06/2018 Descrierea tehnic a echipamentelorEB2FAA92C0900BDF8F95CCD2A739140F0C3F14B38D39EBED361D0
789B567EEA3

Se ataşează lista cu descrierea tehnică a utilajelor, echipamentelor şi dotărilor aferente obiectivului Bibliotecă, respectiv lucrări tehnico-
edilitare zona Chereteu, proiectul privind intervenţii asupra infrastructurii rutiere (străzile Eroilor, Gării, A. Mureşanu) nu implică existenţa
utilajelor, echipamentelor.

Maturitatea proiectului

În ceea ce priveşte realizarea din punct de vedere tehnic a proiectului "Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Municipiul Blaj”, s-au
pregătit documentaţiile tehnice faza SF/DALI, respectiv:
-SF-documentaţia tehnico-economică, inclusiv anexele specifice pentru obiectivul privind construirea Bibliotecii Municipale,
-DALI-documentaţia tehnico-economică, inclusiv anexele specifice pentru obiectivul privind reabilitarea, modernizarea străzilor Eroilor,
A.Mureşanu, Gării
-SF-documentaţia tehnico-economică, inclusiv anexele specifice pentru obiectivul privind lucrările tehnico-edilitare la nivelul zonei
Chereteu

În vederea derulării în cele mai bune condiţii, din punct de vedere tehnic şi pentru dovedirea maturităţii investiţiei, s-au eliberat 3
Certificate de Urbanism, în vederea obţinerii Autorizaţiilor de construire. Astfel, urmare a contractării proiectului şi a întocmirii
documentaţiei etapa PT, se va solicita eliberarea Autorizaţiilor de construire.

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

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, s-au emis 3 Certificate de urbanism:
1. Certificat de urbanism nr. 65 din 02.04.2018, aferent construirii Bibliotecii, actualizat CU 4/29.01.2020,
2. Certificat de urbanism nr. 35 din 22.02.2018, aferent reabilitării, modernizării străzilor Etapa IV, actualizat CU 5/29.01.2020,
3. Certificat de urbanism nr. 64 din 02.04.2018, privind lucrări tehnico-edilitare la nivelul zonei Chereteum actualizat CU 3/29.01.2020,

În baza acestora s-au obţinut următoarele:
1. Clasarea notificării nr. 4226 din 02.05.2018, aferent construirii Bibliotecii,
2. Clasarea notificării nr. 2303 din 05.03.2018, aferent reabilitării, modernizării străzilor Etapa IV,
3. Adresa nr. 4275 din 02.05.2018 privitor la Decizia Etapei de încadrare nr. 1424 din 14.11.2011, privind lucrări tehnico-edilitare la nivelul
zonei Chereteu.
5. Avize emise de Societatea Comercială „Apa CTTA” S.A. Alba : nr. 304/06.02.2020; 303/06.02.2020; 302/06.02.2020.

Restul avizelor prevăzute în certificatele de urbanism vor fi obţinute în etapele următoare, cu respectarea prevederilor din Ghidul
solicitantului.

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.

-

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

Nu au fost demarate lucrările la nivelul obiectivului de investiţii.

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

Indicele dezvoltării umane locale %

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

metri pătraţi 41,111.480 0.000 41,111.480Dezvoltare urbană: Spaţiu deschis creat sau reabilitat în
zonele urbane

metri pătraţi 853.000 0.000 853.000Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite
sau renovate în zonele urbane

Număr 1.000 0.000 1.000Clădiri publice contruite/ modernizate/ extinse

Persoane 20,936.000 0.000 20,936.000Persoane care trăiesc în oraşe mici şi mijlocii unde s-au
implementat strategii de dezvoltare locală

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 996229669

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de consultanţă

Servicii de consultanţă în pregătirea proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în managementCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 52,360.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Decembrie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 19 Decembrie 2017

19 Decembrie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 833014675

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de proiectare-faza SF, Corp Bibliotecă

Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice: întocmire SF+studii+documentaţiiDescrierea achiziţiei:

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

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 113,050.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 5 Ianuarie 2018

5 Ianuarie 2018Dată semnare contract:

Plan de achiziţii
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Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1098581096

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de proiectare-faza DALI, străzi Et. IV

Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice: întocmire
DALI+studii+expertiză+documentaţii

Descrierea achiziţiei:

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

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 32,100.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Octombrie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 26 Octombrie 2017

26 Octombrie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 420392879

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, străzi et. IV

Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT: întocmire PT+asistenţă tehnică
din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturalăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 32,763.27 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2020

 Iulie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3463064625

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de asistenţă juridică în desfăşurarea procedurilor de achiziţie

Servicii de consultanţă juridică în derularea procedurilor de achiziţieDescrierea achiziţiei:

79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,900.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:   2020

 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2483393183

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, corp Bibliotecă

Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice, faza PT: întocmire PT+DE+asistenţă
tehnică din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturalăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 151,011.00 LEI
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Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2020

 Octombrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3776368356

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, Chereteu

Servicii de realizare a documenta?iei tehnico-economice, faza PT: întocmire PT+DE+doc.
avize+asistenţă tehnică din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturalăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 173,788.71 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2020

 Iulie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2686736864

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării, proiect corp Bibliotecă

Servicii de verificare tehnică a proiectăriiDescrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 25,466.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2020

 Noiembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1784462733

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării, proiect Et. IV

Servicii de verificare tehnică a proiectăriiDescrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,570.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2020

 Octombrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3075971832

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării, proiect Chereteu
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Servicii de verificare tehnică a proiectăriiDescrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 6,902.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2020

 August 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2563535834

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de audit financiar

Servicii de audit financiarDescrierea achiziţiei:

79212000-3 - Servicii de auditareCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 49,980.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2020

 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 648319156

Titlul achiziţiei: Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Corp Bibliotecă

Lucrări de construire, instalaţiiDescrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţii , 45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri , 45300000-0 -
Lucrări de instalaţii pentru clădiri , 45100000-8 - Lucrări de pregătire a şantierului

CPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 12,668,678.29 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021

 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3146759165

Titlul achiziţiei: Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Străzi Et. IV

Lucrări de reabilitare, modernizare infrastructură stradalăDescrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţii , 45100000-8 - Lucrări de pregătire a şantieruluiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 6,396,611.09 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021

 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1638046118

Titlul achiziţiei: Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Chereteu

Lucrări de construire, instalaţiiDescrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţii , 45232130-2 - Lucrări de construcţii de canalizări de ape
pluviale , 45100000-8 - Lucrări de pregătire a şantierului

CPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 6,219,810.59 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021

 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 4079667506

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier, proiect corp Bibliotecă

Servicii de dirigenţie de şantierDescrierea achiziţiei:

71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 132,804.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 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: 445491240

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier, proiect Străzi Et. IV

Servicii de dirigenţie de şantierDescrierea achiziţiei:

71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 66,769.78 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 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: 1417505151

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier, proiect Chereteu

Servicii de dirigenţie de şantierDescrierea achiziţiei:

71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 47,545.20 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Martie 2021Dată publicare procedură:
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Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021

 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2176658869

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de realizare a certificatului de performanţă energetică

Servicii de realizare a certificatului de performanţă energeticăDescrierea achiziţiei:

71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă energeticăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 15,470.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2023Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2023

 Martie 2023Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1076178217

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de informare şi publicitate

Servicii de informare şi publicitateDescrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,996.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2020

 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 4217772857

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de consultanţă-implementare

Servicii de consultanţă în implementarea proiectuluiDescrierea achiziţiei:

79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în managementCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 104,244.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2020

 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2554959118

Titlul achiziţiei: Achiziţia serviciilor de proiectare-faza SF, proiect Chereteu

Servicii de realizare a documentaţiei tehnico-economice: SFDescrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:
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Tip contract: Servicii

Valoare contract: 79,400.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 5 Ianuarie 2018

5 Ianuarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 4025142819

Titlul achiziţiei: Achiziţia dotărilor - corp Bibliotecă

Contract de furnizare bunuriDescrierea achiziţiei:

30141200-1 - Calculatoare de birou , 39130000-2 - Mobilier de birou , 48160000-7 - Pachete
software pentru biblioteci , 39110000-6 - Scaune, produse conexe şi piese ale acestora

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 835,877.42 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Septembrie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2022

 Noiembrie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

secretar primarie, prefecturaManager proiect1 Ştefănescu Sergiu Ion 111302

sef birou institutie publicaAsistent manager2 Sărătean Mihăilă 111220

inspector de specialitate in administratia
publica

Responsabil achiziţii3 Comşa Alina 242203

sef departamentResponsabil financiar4 Ghinescu  Maria Cristina 111223

inspector de specialitate in administratia
publica

Responsabil tehnic-proiect străzi Et.
IV

5 Costea Ana Maria 242203

inspector de specialitate in administratia
publica

Responsabil tehnic-proiect
Chereteu

6 Lazar Marius 242203

sef birou institutie publicaResponsabil tehnic-corp Bibliotecă7 Docolin Gheorghe 111220

contabilResponsabil financiar8 Pinca Gheorghe 331302

expert accesare fonduri structurale si de
coeziune europene

Consultant coordonator9 242213

expert accesare fonduri structurale si de
coeziune europene

Consultant achiziţii10 242213

expert accesare fonduri structurale si de
coeziune europene

Consultant financiar11 242213

Resurse umane implicate
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: Ştefănescu Sergiu Ion

Codul ocupaţiei: 111302 secretar primarie, prefectura

Atribuţii: - Asigură resursele umane şi materiale necesare implementării proiectului;
- Coordonează toate activităţile în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului;
- Verifică stadiul proiectului şi asigură respectarea graficului de desfăşurare propus;
- Monitorizează activităţile proiectului pe toată perioada de desfăşurare a acestuia;
- Coordonează desfăşurarea procedurilor de achiziţii astfel încât activitatea să se
desfăşoare conform planului;
- Asigură îndeplinirea la timp şi complet a condiţiilor din cererea de finanţare prin
monitorizarea, controlul şi evaluarea internă a proiectului;
- Identifică şi controlează riscurile ce pot apărea pe perioada de implementare a
proiectului;
- Comunică cu Autoritatea de Management si cu Organismul Intermediar stadiul
desfăşurarii proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Ştefănescu, Sergiu Ion

14/08/1974

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2009 -   2009 Diplomă absolvire Formare specializată pentru ocuparea unei funcţii din categoria înalţilor
funcţionari publici
INA

Str. Bulevardul Timişoara nr. 6, Municipiul Bucureşti, cod poştal  061328, judeţul Bucureşti,
România

  2003 -   2005 Dipolmă absolvire Master Mnagementul Instituţiilor Europene

Universitatea Lucian Blaga

Str. Bulevardul Victoriei nr. 10,  Judeţul Sibiu, cod poştal 550024, judeţul Sibiu, România

  1992 -   1996 Diplomă absolvire Facultatea de Drept

Universitatea Bucureşti

Str. Bulevardul Regina Elisabeta nr. 4-12, Municipiul Bucureşti, cod poştal 030018, judeţul
Bucureşti, România

Experienţă

Manager  2011 -

Asociaţia Club Sportiv Volei Alba-Blaj

Str. - nr. -, Municipiul Blaj, cod poştal -, judeţul Alba, România

-coordonează, gestionează activitatea asociaţiei,
-întocmeşte planuri manageriale,
-organizează activitatea departamentelor.

Secretar UAT Blaj  1998 -

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile
consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
-participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
-asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar,
Consilier juridic  1997 -   1998

UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-asigură desfăşurarea activităţii în conformitate cu normele legale,
-consilierea sub aspect juridic a departamentelor.
Consilier juridic  1997 -   1998

S.C. Urbana S.A.

Str. - nr. -, Municipiul Blaj, cod poştal -, judeţul Alba, România

-asigură desfăşurarea activităţii în conformitate cu normele legale,
-consilierea sub aspect juridic a departamentelor.
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Competenţe

Competenţe specifice Manager proiect-Modernizarea străzii urbane Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogălniceanu în
Municipiul Blaj, judeţul Alba
Proiect finanţat POR 2007-2013.

Manager proiect-Crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Blaj şi dotarea
acestuia
Proiect finanţat POR 2007-2013.

Competenţe de comunicare Spirit de echipă, capacitate de efort ridicată.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Aptitudini manageriale, capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de
muncă prin intermediul parteneriatelor externe.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

franceza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Asistent managerRol:2.

Nume persoană: Sărătean Mihăilă

Codul ocupaţiei: 111220 sef birou institutie publica

Atribuţii: - Organizează şi realizează activităţile de informare şi publicitate ale proiectului,
- Menţine relaţiile cu furnizorii, executanţii şi prestatorii de servicii, conform contractelor
încheiate cu aceştia,
- Arhivează toate documentele aferente implementării proiectului,
- Pune la dispoziţia părţilor implicate documentele specifice.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Sărătean, Mihăilă

17/01/1957

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2011 -   2011 Certificat de absolvire-Specialist în domeniul securităţii, sănătăţii în muncă

S.C. Terra Nova Group S.R.L.

Str. Costache Negruzzi nr. 29,  Judeţul Alba, cod poştal -, judeţul Alba, România

  2008 -   2008 Certificat de absolvire-Cadru tehnic domeniul SSM

S.C. Alsting Company S.A.

Str. Bulevardul Republicii  nr. 28,  Judeţul Alba, cod poştal -, judeţul Alba, România

  1978 -   1983 Diplomă absolvire-inginer

Universitatea Braşov

Str. Bulevardul Eroilor  nr. 29,  Judeţul Braşov, cod poştal 500036, judeţul Braşov, România

Mai 1999 - Iun 1999 Certificat de absolvire-domeniul SSM

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii

Str. Bulevardul Ghencea nr. 35A, Municipiul Bucureşti, cod poştal 061692, judeţul Bucureşti,
România

Apr 2011 - Iun 2011 Certificat de absolvire-Manager proiect

S.C. Cella Invest S.R.L.

Str. Cloşca nr. 1,  Judeţul Alba, cod poştal -, judeţul Alba, România

Mar 1999 - Mar 1999 Certificat de absolvire-domeniul SSM

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii

Str. Bulevardul Ghencea nr. 35A, Municipiul Bucureşti, cod poştal 061692, judeţul Bucureşti,
România

46



Experienţă

Director tehnic, şef fabrică  2003 -   2008

S.C. Plantisan S.R.L.

Str. N.V.Popa nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-coordonează activitatea fabricii de uşi-ferestre, activitatea a aproximativ 300 de oameni,
organizată în structuri tipice-proiectare, aprovizionare, desfacere, întreţinere,
-industria lemnului
Director tehnic  1998 -   2003

S.C. Loreley-Trans S.R.L.

Str. N.V.Popa nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-coordonează activitatea fabricii de uşi-ferestre,
-industria lemnului.
Şef secţie  1989 -   1998

IFET Sebeş

Str. N.V.Popa nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-coordonează activitatea de producţie,
-industria lemnului
Inginer  1985 -   1989

IFET Sebeş

Str. N.V.Popa nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-urmărirea producţiei, proiectare,
-industria lemnului.
Inginer stagiar  1984 -   1985

IFET Cluj

Str. - nr. -,  Judeţul Cluj, cod poştal -, judeţul Cluj, România

-urmărirea producţiei, secţia de fabricaţie chetestea şi nenominalizate.

Lucrător deemnat domeniul securităţii şi sănătăţii în muncăNoi 2011 -

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-completare sarcini de serviciu,
-protecţia muncii.
InginerNoi 2009 - Mar 2010

S.C. SMLM Danero S.R.L.

Str. Gheorghe Bari?iu nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-coordonează şi urmăreşte activitatea productivă,
-industria mobilei.
Inspector Compartiment InvestiţiiIun 2011 - Mai 2013

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-derulează procesul investiţional, coordonează activitatea de pregătire şi urmărire a lucrărilor de
investiţii.
Şef birou investiţiiMai 2013 -

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-întocmeşte notele de fundamentare şi rapoartele de specialitate pentru fiecare proiect de hotărâre
privind: aprobarea principalilor indicatori şi a valorilor investiţiilor, şi supuse spre aprobarea
Consiliului Local,
-întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţia publică a proiectelor faza SF, PT,
-întocmeşte lista lucrărilor de investiţii proprii,
-întocmeşte lista de investiţii (centralizată) la nivel de Municipiu, stabilind anual necesarul anual de
fonduri pe obiective şi surse de finanţare, şi prezintă spre aprobare ordonatorului de credite şi
Consiliului Local,
-coordonează activitatea de pregătire şi urmărire a lucrărilor de investiţii şi reparaţii la obiectivele
proprii Consiliului Local,
-urmăreşte asigurarea fondurilor necesare, eşalonat pe obiective şi surse de finanţare, confom
graficelor de execuţie a lucrărilor şi a angajamentelor contractuale,
-verifică şi îndrumă activitatea personalului din subordine.
InginerMar 2010 - Iun 2010

S.C. Stratusmob S.A.

Str. Gheorghe Bari?iu nr. 36, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-coordonează activitatea de producţie,
-industria mobilei.
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Competenţe

Competenţe şi abilităţi sociale Bune competenţe de comunicare, abilitatea de a lucra în echipă.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Bun organizator, capacitate de planificare, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitatea de a lua
decizii.

Competenţe digitale O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office.

Alte competenţe Atitudine pozitivă în relaţia cu oamenii, dinamic, comunicativ, ambiţios, sociabil,
Muncă în echipă, tehnici de negociere,
Permis de conducere categoria B.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

franceza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Responsabil achiziţiiRol:3.

Nume persoană: Comşa Alina

Codul ocupaţiei: 242203 inspector de specialitate in administratia publica

Atribuţii: - Organizează şi coordonează procedurile de achiziţii;
- Publică documentaţiile de atribuire pe SEAP, atunci când este cazul;
- Publică anunţurile de inten?ţe/atribuire a contractelor de achiziţie;
- Verifică legalitatea contractelor ce vor fi încheiate pe parcursul implementării proiectului;
- Urmăreşte îndeplinirea contractelor de achiziţii încheiate.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Comşa, Alina

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2008 -   2011 Licenţiat în ştiinţe economice

 Facultatea de stiinte economice, Economia comertului,turismului,serviciilor si managementul
calitatii”
Str. Bulevardul Victoriei nr. 10,  Judeţul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

  2004 -   2008 Licenţiat în ştiinţe administrative

Facultatea de drept „Simion Barnutiu” din cadrul Universitatii „Lucian Blaga”

Str. Calea Dumbrăvii nr. 34,  Judeţul Sibiu, cod poştal 550324, judeţul Sibiu, România

  2000 -   2004 Diplomă absolvire

Colegiul Naţional I.M. Clain

Str. Simion Bărnuţiu nr. 2, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Experienţă

Inspector achiziţii publiceDec 2019 -

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

intocmirea/actualizarea Planului de achizitii al proiectului, în acord cu prevederile din Cererea de
finantare / contractul de finanţare;
-  planificarea realizarii achiziţiilor de bunuri si servicii, aferente proiectului finanţat prin
POCA, în acord cu prevederile din Cererea de finantare / contractul de finanţare;
-  identificarea riscurilor aferente procesului de achiziţii publice, întreprinderea măsurilor
de prevenire a apariţiei riscurilor, identificarea soluţiilor posibile în caz de dificultăţi, hotărarea sau,
după caz, prezentarea MP de propuneri de decizii şi punerea în aplicare a soluţiilor adecvate cu
promptitudine şi fără întârziere;
- cooperarea cu ceilalţi membri ai echipei de proiect şi cu personalul Beneficiarului în
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vederea implementării cu succes a procesului de achiziţii publice;
- elaborarea, în cooperare cu MP şi cu responsabilii de contract, a strategiei de
contractare;
-  asigurarea de regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice;

Operator introducere şi validare dateOct 2008 - Dec 2011

S.C Trenkwalder S.R.L

Str. Oituz nr. 22,  Judeţul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

Centrul de procesare

Operator dateIan 2012 - Dec 2019

SC BCR Payments Services Srl, Sibiu,Romania

Str. Emil Cioran nr. 1,  Judeţul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

-prelucrarea şi operarea datelor în sistem

Competenţe

Competenţe de comunicare bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie la locurile de munca avute
anterior;

Competenţe dobândite la locul
de muncă

o buna coordonare a activitatii, prin planificare atenta si emiterea de strategii in vederea solutionarii
eficiente a sarcinilor incredintate.

Competenţe digitale Procesarea informaţiei: utilizator experimentat,
Comunicare: utilizator experimentat,
Creare de conţinut: utilizator experimentat,
Securitate: utilizator experimentat,
Rezolvarea de probleme: utilizator experimentat,
O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office, Excel, Internet

Alte competenţe Permis de conducere categoria B

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

franceza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Responsabil financiarRol:4.

Nume persoană: Ghinescu  Maria Cristina

Codul ocupaţiei: 111223 sef departament

Atribuţii: - Realizează contabilitatea analitică a proiectului, ţine registre periodice şi înregistrări
contabile separate şi transparente ale implementării proiectului;
- Efectuează plăţile în cadrul proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Înregistrează toate documentele aferente proiectului în contabilitate;
- Supervizează activităţile de achiziţii din punct de vedere al încadrării în bugetul prevăzut;
- Atestă corectitudinea cheltuielilor efectuate; asigură şi verifică documentele justificative
financiare ce atestă aceste cheltuieli;
- Monitorizează rapoartele de progres şi cererile de rambursare întocmite;
- Răspunde de evidenţa mijloacelor fixe şi a bunurilor achiziţionate prin proiect;
- Asigură arhivarea şi păstrarea în bune condiţii a documentelor financiar contabile;
- Notifică managerul de proiect cu privire la orice modificare ce va interveni în previziunile
financiare şi furnizează prestatorului de servicii de audit financiare documente.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Ghinescu , Maria Cristina

27/04/1972

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2003 -   2005 Dipomă absolvire studii masterat

Universitatea Lucian Blaga
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Str. Bulevardul Victoriei nr. 10,  Judeţul Sibiu, cod poştal 550024, judeţul Sibiu, România

  1991 -   1996 Diplomă absolvire studii licenţă

Facultatea de Ştiinţe Economice

Str. Teodor Mihali nr. 58-60,  Judeţul Cluj, cod poştal 400591, judeţul Cluj, România

Experienţă

Şef birou impozite şi taxe  1999 -   2001

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-coordonează şi gestionează activitatea specifică a departamentului.

Inspector  1996 -   1998

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-dezvoltă şi analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea şi modificarea
operaţiunilor şi programelor guvernamentale.
Director Direcţia buget-finanţeMar 2001 -

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-coordonează şi gestionează activitatea specifică a departamentului.

Competenţe

Competenţe şi abilităţi sociale - Spiritul de echipă
- Aptitudini manageriale
- Capacitate de adaptare la diferite medii si metode de management
- Comunicare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Spirit organizatoric
- Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Posesor al permisului european  de conducere al calculatorului (ECDL)

Competente si aptitudini
artistice

- Lectura
-Teatru,filmul

Alte competenţe şi aptitudini - Excursiile tematice, turismul, voluntariatul
- Permis de conducere categoria B

Competenţe specifice - Participare şi coordonare la programele accesate de municipiul Blaj prin fonduri PHARE,
Programul Operational Regional 2007 – 2013 , Programul SAMTID.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

franceza C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

C2 - Utilizator
experimentat nivel2

Responsabil tehnic-proiect străzi Et. IVRol:5.

Nume persoană: Costea Ana Maria

Codul ocupaţiei: 242203 inspector de specialitate in administratia publica

Atribuţii: - Participă la organizarea procedurilor de achiziţie;
- Participă la verificarea ofertelor tehnice şi financiare primite de la societăţile participante
la licitaţie;
- Supervizează activitatea de realizare a lucrărilor de construcţii şi verifică concordanţa
documentelor eliberate de către constructor cu legislaţia în vigoare;
- Urmăreşte încadrarea lucrărilor în graficul de execuţie şi notifică managerul de proiect de
orice întârziere a constructorului în execuţia lucrărilor;
- Participă la predarea amplasamentului liber de orice sarcini către constructor;
- Participă împreună cu proiectantul şi executantul la trasarea amplasamentului
construcţiei;
- Urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii în conformitate cu caietul de sarcini, oferta
tehnică şi reglementările în vigoare;
- Participă la recepţia finală a lucrării.
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Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Costea, Ana Maria

04/10/1967

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2008 -   2011 Diplomă absolvire studii masterat

USAMV Cluj

Str. Calea Mănăştur nr. 3-5,  Judeţul Cluj, cod poştal 400372, judeţul Cluj, România

  1987 -   1992 Diplomă absolvire-inginer horticol

USAMV Cluj

Str. Calea Mănăştur nr. 3-5,  Judeţul Cluj, cod poştal 400372, judeţul Cluj, România

Experienţă

Formator  2014 -   2015

FEG Iaşi

Str. Cuza Vodă nr. 1,  Judeţul Iaşi, cod poştal 700123, judeţul Iaşi, România

-formator proiect ID 139515

Inspector de specialitate  2007 -

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-în cadrul Biroului de Investiţii şi reparaţii, Primăria UAT Blaj

Consilier de tip A  2001 -   2007

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-În cadrl Primăriei Municipiului Blaj, Serviciul Public de Gospodărire Comunală/Compartimentul
Zone Verzi, cu atribuţii de conducere
Doctorand  1997 -   2006

USAMV Cluj

Str. Calea Mănă?tur nr. 3-5,  Judeţul Cluj, cod poştal 4400372, judeţul Cluj, România

-Facultatea de Horticultură, Catedra de Genetică şi Ameliorara plantelor horticole

Consilier de tip A  1996 -   2001

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-În cadrul Primăriei Municipiului Blaj, Compartimentul Zone Verzi, cu atribuţii de conducere

Bibliotecar  1994 -   1996

Universitatea Spiru Haret

Str. Tudor Vladimirescu nr. 80, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-evidenţiaz? şi prelucreaz?  colecţiile conform normelor şi standardelor,
-colecţioneaz?  şi valorific? colecţiile prin punerea lor la dispoziţia tuturor utilizatorilor;,
-constituie, menţine şi actualizez? sistemul bibliografic şi informativ : fişiere, catalog online, liste cu
nout?ţi, buletine de informare,
-asigur? accesul liber, deplin  şi gratuit la valorile ştiinţifice şi culturale înmagazinate în colecţiile
bibliotecii,
-serveşte cu informaţii şi documente toate categoriile de beneficiari.

Competenţe

Competenţe specifice 2005: Iniaţiator de proiect – Grădina botanică din Blaj,
2007 – 2010: Proiect de parteneriat – Ecogrădiniţa, între Grădiniţa cu orar prelungit nr. 3, Blaj, jud.
Alba şi Primăria municipiului Blaj.

1999 : Şcoala de Gardă Ecologică Blaj – Legislaţie de protecţia mediului – modulul I, II şi III
(martie, aprilie, mai)
2006 : Curs de operator P. C. , Blaj, Certificat de absolvire, Seria B, nr. 0012600,
2006 : Curs intensiv de limba franceză, Blaj,
2011 :Master – Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, Seria I, nr.0026789,
2014: Curs de formator, Blaj, Certificat de absolvire, Seria I, nr.  00416339.
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Competente şi abilităţi sociale Bune competenţe de comunicare, dobândite urmare a cursurilor absolvite şi a experienţei
dobândite la diferitele locuri de muncă.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Conducere şi organizare, spirit de echipă, receptivitate la idei şi planuri inovatoare.

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Doctorat în domeniul Genetică şi ameliorarea plantelor horticole.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator elementar
nivel2

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

franceza B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator elementar
nivel2

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil tehnic-proiect ChereteuRol:6.

Nume persoană: Lazar Marius

Codul ocupaţiei: 242203 inspector de specialitate in administratia publica

Atribuţii: - Participă la organizarea procedurilor de achiziţie;
- Participă la verificarea ofertelor tehnice şi financiare primite de la societăţile participante
la licitaţie;
- Supervizează activitatea de realizare a lucrărilor de construcţii şi verifică concordanţa
documentelor eliberate de către constructor cu legislaţia în vigoare;
- Urmăreşte încadrarea lucrărilor în graficul de execuţie şi notifică managerul de proiect de
orice întârziere a constructorului în execuţia lucrărilor;
- Participă la predarea amplasamentului liber de orice sarcini către constructor;
- Participă împreună cu proiectantul şi executantul la trasarea amplasamentului
construcţiei;
- Urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii în conformitate cu caietul de sarcini, oferta
tehnică şi reglementările în vigoare;
- Participă la recepţia finală a lucrării.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Lazar, Marius

26/08/1982

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2003 -   2008 Diplomă-inginer diplomat

Universitatea Tehnică/Facultatea de Construcţii Căi ferate Drumuri şi Poduri

Str. Observatorului  nr. 72, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400363, judeţul Cluj, România

  1997 -   2001 Diplomă bacalaureat

Grup Şcolar de Industrializarea lemnului Blaj

Str. Doctor V. Suciu nr. 25, Municipiul Blaj, cod poştal -, judeţul Alba, România

Experienţă

Inspector superiorDec 2019 -

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-Urmărirea lucrărilor de investiţie din punct de vedere tehnic şi financiar
-Birou investiţii

Inginer CFDPSep 2015 -

PFA Lazar Marius Ioan

Str. - nr. -, Municipiul Blaj, cod poştal -, judeţul Alba, România
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-Proiectare asistată de calculator,
-Întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii SF- DTAC,
-Întocmirea  Pth-DDE

Inginer CFDP-Şef şantierIun 2012 - Mar 2013

S.C. Hidroconstructia S.A.

Str. Oa?ului nr. 8-10, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400268, judeţul Cluj, România

-Urmărirea şi executarea proiectelor tehnice

Inginer CFDPIun 2011 - Iun 2012

S.C. Huge Construct S.R.L.

Str. Sat Lunca Cetă?uii nr. -,  Judeţul Iaşi, cod poştal -, judeţul Iaşi, România

-Urmărirea şi executarea PT,
-Reabilitarea şi modernizarea arterei principale a oraşului Agnita
Inginer controlul calităţiiMai 2018 - Dec 2019

S.C. SOMACO GROUP S.R.L.

Str. Biharia nr. 66-77, Municipiul Bucureşti, cod poştal 013981, judeţul Bucureşti, România

Director tehnicMai 2014 - Sep 2015

S.C. TERRA BUILDING S.R.L.

Str. Sat Orlat, Comuna Orlat, Str. Nouă nr. 815,  Judeţul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

-Urmărirea şi executarea proiectelor tehnice

Inginer CFDPMai 2009 - Iun 2011

S.C. Gospodăria Comunală S.A.

Str. - nr. -, Municipiul Mediaş, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

-Menţinerea la parametrii optimi de funcţionare a domeniului public de pe raza Municipiului Mediaş

Inginer CFDPMar 2013 - Mar 2014

S.C. PHOENIXCOM S.R.L.

Str. Pia?a Nouă nr. 3C, Oraş Cisnădie, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

-Proiectare asistată de calculator,
-Întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii SF- DTAC,
-întocmirea Pth-DDE

Inginer CFDPFeb 2008 - Feb 2009

S.C. NOI S.R.L.

Str. Scoala De Inot  nr. -,  Judeţul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

-Proiectare asistată de calculator

Competenţe

Competenţe digitale Procesarea informaţiei-Mediu
Comunicare-Mediu
Creare de conţinut-Mediu
Securitate-Mediu
Rezolvarea de probleme-Mediu

Utilizare calculator, Microsoft Office, Auto-Cad, Advanced Road Design, Mathcad, Intersoft
program de devize

Alte competenţe Permis de conducere categ. B

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

franceza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1
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Responsabil tehnic-corp BibliotecăRol:7.

Nume persoană: Docolin Gheorghe

Codul ocupaţiei: 111220 sef birou institutie publica

Atribuţii: - Participă la organizarea procedurilor de achiziţie;
- Participă la verificarea ofertelor tehnice şi financiare primite de la societăţile participante
la licitaţie;
- Supervizează activitatea de realizare a lucrărilor de construcţii şi verifică concordanţa
documentelor eliberate de către constructor cu legislaţia în vigoare;
- Urmăreşte încadrarea lucrărilor în graficul de execuţie şi notifică managerul de proiect de
orice întârziere a constructorului în execuţia lucrărilor;
- Participă la predarea amplasamentului liber de orice sarcini către constructor;
- Participă împreună cu proiectantul şi executantul la trasarea amplasamentului
construcţiei;
- Urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii în conformitate cu caietul de sarcini, oferta
tehnică şi reglementările în vigoare;
- Participă la recepţia finală a lucrării.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Docolin, Gheorghe

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

  2003 -   2003 Certificat de absolvire-Reforma în administraţia publică

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală

Str. - nr. -,  Judeţul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

  2003 - Aug 2004 Diplomă de absolvire studii masterat

Universitatea Lucian Blaga

Str. Bulevardul Victoriei nr. 10,  Judeţul Sibiu, cod poştal 550024, judeţul Sibiu, România

  1983 -   1988 Diplomă de absolvire studii de licenţă, domeniul construcţii

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Str. Memorandumului nr. 28,  Judeţul Cluj, cod poştal 400114, judeţul Cluj, România

  1974 -   1978 Diplomă bacalaureat

Liceul Teoretic Iacob Muresianu

Str. Simion Bărnuţiu nr. 2, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Aug 2000 - Sep 2000 Certificat de absolvire-Managementul Urban

Centrul de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală

Str. - nr. -,  Judeţul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

Experienţă

Inspector urbanism  1988 -   2003

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-derulează activităţi specifice domeniului urbanismului.

Şef birou urbanismIul 2003 -

Primăria UAT Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

-coordonarea şi gestionarea activităţii biroului de urbanism.

Competenţe

Competenţe de comunicare Spirit de echipă, bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa acumulată.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Bune competenţe organizaţionale, abilităţi de conducere şi gestionare a activităţii unei echipe,
capacitate de adaptare la medii culturale, dobândite ca Şef Birou Urbanism.
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Competenţe dobândite la locul
de muncă

Persoană dinamică cu orientare către rezultate,
Capacitate de a învăţa lucruri noi.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Responsabil financiarRol:8.

Nume persoană: Pinca Gheorghe

Codul ocupaţiei: 331302 contabil

Atribuţii: • Relaţionarea cu trezoreria,
• Coordonarea activităţii financiar-contabile,
• Elaborarea previziunilor financiare,
• Urmărirea derulării plătilor aferente contractelor de achiziţii conform clauzelor
contractuale, in conformitate cu bugetul proiectului,
• Propunerea de soluţii de corecţie în cazul sesizării unor disfunctionalităţi in derularea
proiectului din punct de vedere financiar,
• Verificarea documentelor justificative depuse de contractori în vederea efectuării plăţilor,
• Participarea la sesiunile de informare privind raportările financiare,
• Gestionează şi optimizează derularea proiectului din punct de vedere financiar, urmărind
în permanenţă fluxul financiar al proiectului.Se justifică înlocuirea responsabilului cultural angrenat
iniţial în echipa de implementare, având în vedere că responsabilităţile iniţial atribuite acestuia,
respectiv: coordonarea activităţilor derulate la nivelul obiectivului de investiţii, participarea la

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

Pinca, Gheorghe

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Educaţie

Oct 2002 - Iul 2006 Economist

Universitatea Lucian Blaga

Str. Bulevardul Victoriei nr. 10,  Judeţul Sibiu, cod poştal 550024, judeţul Sibiu, România

Experienţă

ContabilFeb 2007 -

UAT Municipiul Blaj

Str. Pia?a 1848 nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Responsabilităţi:
-întocmire înregistrări contabile,
-întocmire situaţii financiare lunare, trimestriale,
-întocmire ordine de plată,
-întocmire situaţii în portalul naţional Forexbug

Competenţe

Competenţe de comunicare -bune abilităţi de comunicare,
-experienţă relevantă în domeniul financiar-contabil în instituţii publice

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-bune competenţe organizaţionale dobândite ca şi contabil al instuţiei publice

Competenţe dobândite la locul
de muncă

-o bună cunoaştere a efectuării înregistrărilor contabile.

Competenţe digitale Procesarea informaţiei-utilizator experimentat
Comunicare-utilizator experimentat
Creare de conţinut-utilizator experimentat
Securitate-utilizator elementar
Rezolvarea de probleme-utilizator experimentat

Limbi străine cunoscute
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Consultant coordonatorRol:9.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242213 expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene

Atribuţii: - Coordonează echipa din partea societăţii de consultanţă în implementarea proiectului;
- Asistă managerul de proiect în întocmirea documentelor şi raportărilor solicitate pe
întreaga perioadă de impementare a proiectului;
- Urmăreşte respectarea şi încadrarea în calendarul activităţilor proiectului;
- Verifică documentele specifice, întocmite de către echipa din partea societăţii de
consultanţă;
- Monitorizează derularea proiectului, împreună cu managerul de proiect;
- Menţine comunicarea cu toate părţile implicate;
- Participă la toate întâlnirile de lucru;
- Oferă suport în derularea activităţilor de informare;
- Participă la recepţia finală a obiectivului de investiţii.

Educaţie solicitată Educaţie minimum Nivel ISCED 6 (Studii de licenţă).
Domeniile de educaţie: Studii europene, Administrarea afacerilor, Administraţie publică, Finanţe
bănci, Contabilitate, Audit, Management al fondurilor europene, Management de proiect etc. - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată -Experienţă în realizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
-Experienţă în realizarea previziunilor financiare;
- Experienţă în realizarea cererilor de plata/rambursare pentru beneficiari publici/privaţi.

 - 3 ani

Competenţe solicitate -Cunoaşterea procesului de realizare, implementare şi monitorizare a unui proiect,
-Competenţă de planificare,
-Competenţă de analiză şi sinteză,
-O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel).

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Curriculum vitae

Consultant achiziţiiRol:10.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242213 expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene

Atribuţii: - Se îngrijeşte de organizarea şi derularea procedurilor de achiziţii, verificând derularea
acestora conform prevederilor în vigoare, ghidul solicitantului, contractul de finanţare;
- Verifică documentaţiile de atribuire întocmite, în strânsă colaborare cu managerul de
proiect, responsabilul financiar, responsabilul tehnic, responsabilul achiziţii din partea beneficiarului;
- Asigură asistenţă în desfăşurarea procedurii de achiziţii cu încadrarea în perioadele de
timp stabilite;
- Asigură suportul echipei din partea beneficiarului în evaluarea ofertelor.

Educaţie solicitată - Educaţie minimum Nivel ISCED 6 (Studii de licenţă)
- Domeniile de educaţie: Studii europene, Administrarea afacerilor, Administraţie publică, Finanţe
bănci, Contabilitate, Audit şi management al fondurilor europene, Management de proiect etc. - 3
ani

Cerinţe din fişa postului

56



Experienţă solicitată -Experienţă în realizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă,
-Experienţă în realizarea procedurilor de achiziţie pentru beneficiari privaţi şi/sau publici. - 2 ani

Competenţe solicitate -Cunoaşterea procesului de realizare, implementare şi monitorizare a unui proiect,
-Competenţe de planificare,
-Competenţe de analiză şi sinteză,
-O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel).

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Curriculum vitae

Consultant financiarRol:11.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242213 expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene

Atribuţii: - Se îngrijeşte de corectitudinea întocmirii rapoartelor tehnice şi financiare;
- Urmăreşte actualizarea bugetului proiectului;
- Participă la organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor aferente proiectului;
- Verifică respectarea condiţiilor conform legislaţiei în vigoare şi Ghidului solicitantului în
ceea ce priveşte procedurile de achiziţii;
- Modifică graficul de depunere a cererilor de rambursare/de plată, dacă este cazul;
- Întocmeşte dosarele de rambursare/de plată;
- Răspunde clarificărilor pentru dosarele de rambursare/de plată.

Educaţie solicitată -Educaţie minimum Nivel ISCED 6 (Studii de licenţă)
- Domeniile de educaţie: Studii europene, Administrarea afacerilor, Administraţie publică, Finanţe
bănci, Contabilitate, Audit şi management al fondurilor europene, Management de proiect etc. - 3
ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată -Experienţă în realizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
-Experienţă în realizarea previziunilor financiare;
-Experienţă în realizarea cererilor de plata/rambursare pentru beneficiari publici/privaţi. - 2 ani

Competenţe solicitate -Cunoaşterea procesului de realizare, implementare şi monitorizare a unui proiect;
-Competenţă de planificare;
-Competenţă de analiză şi sinteză;
-O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel).

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator independent
nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Curriculum vitae

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

UAT Municipiul Blaj

Strada Piaţai 1848 nr. 16, CF 77360,71340, 71341, 71342, 71343, 77424, 77438, 77466, 77467. C.U 65/01.04.2018,
35/22.02.2018, 64/02.04.2018., Localitatea: Municipiul Blaj, Cod poştal: 515400, Judeţul: Alba, Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BLAJ1 bucatăImprimantă multifuncţională cu copiator şi scanner - pentru

Resurse materiale implicate
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Resursă Cantitate Partener

listarea şi multiplicarea documentelor necesare implementării
proiectului

MUNICIPIUL BLAJ8 bucatăComputer - pentru editarea documentelor necesare
implementării proiectului şi pentru corespondenţa prin email

MUNICIPIUL BLAJ8 bucatăTelefon - pentru o bună comunicare cu toţi factorii implicaţi în
implementarea proiectului

MUNICIPIUL BLAJ1 bucatăFax - pentru o bună comunicare cu toţi factorii implicaţi în
implementarea proiectului

MUNICIPIUL BLAJ1 spaţiuSală de sedinţe - pentru întâlnirile echipei de implementare a
proiectului

MUNICIPIUL BLAJ1 încăpereBirou - pentru arhivarea tuturor documentelor ce vor rezulta din
implementarea proiectului

MUNICIPIUL BLAJ1 bucatăAutoturism - pentru deplasarea la locul investiţiei, precum şi
pentru alte diverse activităţi care necesită mobilitate

MUNICIPIUL BLAJ1 serviciuConexiune la internet - pentru o comunicare rapidă şi eficientă
între toţi factorii implicaţi în realizarea proiectului

MUNICIPIUL BLAJ25 topuriPapetărie - pentru elaborarea materialelor necesare
implementarii proiectului

MUNICIPIUL BLAJ8 bucatăBirotică - pentru elaborarea materialelor necesare implementarii
proiectului

Activităţi previzionate

Activitate: Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru realizarea documentelor aferente dosarului cererii de finanţare

Subactivităţi

 Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciului de realizare a
documentaţiei tehnico-economice

În cadrul aceste activităţi s-au achiziţionat serviciile pentru întocmirea documentaţiei tehnico-
economice (conform HG 907/2016). Societatea prestatoare de servicii de proiectare a fost
aleasă după o cercetare în prealabil a pieţei, alegându-se acea firmă care îndeplineşte cel mai
bine raportul cost/eficacitate. Alegerea prestatorului de servicii s-a făcut prin respectarea
legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Astfel, a fost încheiat contractul de prestări
servicii cu S.C. TEGRA PLUS S.R.L (construire Bibliotecă), PFA LUPEA G. CORNEL
(reabilitare, modernizare străzi), S.C. REMOSS S.R.L. (creare infrastructură zona Chereteu).

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 3 contracte de prestări servicii pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice
încheiat.

26 Octombrie 2017 - 5 Ianuarie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

Rezultate previzionate
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(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciului de consultanţă
pentru pregătirea proiectului

În cadrul acestei subactivităţi a fost identificat un prestator de servicii pentru întocmirea cererii
de finanţare şi pregătirea şi depunerea proiectului. Selecţia societăţii de consultanţă s-a realizat
după o cercetare în prealabil a pieţei, alegându-se acel prestator de servicii care să
îndeplinească cel mai bine raportul cost/eficacitate. Selecţia prestatorului s-a realizat prin
respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul achiziţiilor publice. Astfel, a fost încheiat
contractul de prestări servicii cu prestatorul S.C. PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA S.R.L.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabil tehnic.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 contract de prestări servicii de consultanţă în întocmirea cererii de finanţare şi
pregătirea proiectului încheiat.

18 Decembrie 2017 - 19 Decembrie 2017

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Activitate: Întocmirea dosarului cererii de finanţare

Subactivităţi

Întocmirea documentaţiei tehnico-
economice

Ca urmare a contractelor de prestări servicii încheiate, în cadrul acestei etape au fost prestate
următoarele servicii:
     • Întocmirea documentaţiei tehnice conform HG 907/2016;
     • Întocmirea studiilor de teren;
     • Întocmirea expertizelor tehnice;
     • Întocmirea documentaţiilor necesare pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor.

 Octombrie 2017 -  Iunie 2018

MUNICIPIUL BLAJ
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Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 3 documentaţii tehnico-economice întocmite.

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Obţinerea avizelor, acordurilor,
autorizaţiilor

Această activitate a presupus depunerea documentaţiilor în vederea obţinerii avizelor şi
autorizaţiilor necesare funcţionării obiectivelor de investiţii.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: avize, acorduri şi autorizaţii specifice obţinute.

 Octombrie 2017 -  Iunie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

Rezultat 3: Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Rezultate previzionate
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 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.742 km

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Activitate: Depunerea dosarului cererii de finanţare

Subactivităţi

Transmiterea dosarului cererii de finanţare În cadrul acestei activităţi s-a transmis dosarul cererii de finanţare prin aplicaţia MySMIS,
conform instrucţiunilor din cadrul Ghidului Solicitantului.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, responsabil cultural, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 dosar al cererii de finanţare depus spre verificare.

 Iunie 2018 -  Iunie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Activitate: Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie
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Subactivităţi

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciilor de realizare a
Documentaţiei tehnice faza DTAC + PT +
asistenţă tehnică din partea proiectantului

Organizarea si derularea procedurilor de achiziţie a documentaţiei tehnico-economice se va
realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu respectarea instrucţiunilor publicate de
Autoritatea de Management, obiectul contractului fiind elaborarea documentaţiei tehnice faza
PT, incluzând si detaliile de execuţie. De asemenea, obiectul contractului va viza si acordarea
de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe durata implementării proiectului.

Resurse umane:
manager de proiect, responsabil financiar, responsabil achiziţii, responsabili tehnici, societatea
de prestari servicii de proiectare contractata, societatea de consultanţă contractată.
Resurse materiale:
papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu conexiune la internet.
Efecte:
2 contracte de prestări servicii încheiate (construire Bibliotecă, lucrări zona Chereteu, PT
pentru reabilitare străzi fiind contractat).

 Mai 2020 -  Octombrie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciului de verificare
tehnică a proiectării

În cadrul acestei subactivităţi se vor încheia contracte de prestări servicii cu societăţi
specializate în domeniul verificării tehnice a proiectării, fiind contractaţi doar verificatori atestaţi
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii
pentru serviciile de verificare tehnică se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
instrucţiunile publicate de către Autoritatea de Management.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 3 documentaţii tehnico-economice verificate pe specialităţi specifice.

 Mai 2020 -  Noiembrie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

Rezultat 1: Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative
construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului (număr
persoane)
Valoare la începutul implementării proiectului: 0

Rezultate previzionate
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Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 20.936,
Dintre care:
-persoane cu dizabilităţi: 234 persoane,
-persoane provenind din categorii vulnerabile: 2.471 persoane.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciilor de consultanţă
în managementul proiectului

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru serviciile de consultanţă în
managementul proiectului, se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu
instrucţiunile publicate de către Autoritatea de Management. Subactivitatea se va încheia prin
semnarea unui contract de prestări servicii.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 contract de prestări servicii de consultanţă încheiat.

 Mai 2020 -  Iunie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)

Rezultate previzionate
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Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciilor de asistenţă
juridică în desfăşurarea procedurilor de
achiziţie

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru serviciile de asistenţă juridică se
va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu instrucţiunile publicate de către
Autoritatea de Management. Subactivitatea se va încheia prin semnarea unui contract de
prestări servicii.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 contract de prestări servicii de asistenţă juridică încheiat.

 Mai 2020 -  Iunie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia lucrărilor

În cadrul acestei subactivităţi se va elabora documentaţia necesară pentru achiziţia lucrărilor de
construcţii aferente celor 3 obiective de investiţie. Procedura de achiziţie se va desfăşura cu
încadrarea în bugetul proiectului previzionat, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare
şi cu instrucţiunile publicate de Autoritatea de Management. Documentaţia de atribuire se va
realiza astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică şi financiară în raport
cu nevoile părţii contractante. Cerinţele impuse prin documentaţia de atribuire vor fi redactate
concis şi sistematizat, folosindu-se un limbaj cât mai clar.
În cadrul acestei subactivităţi se va considera aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice în vigoare
cu privire la separarea achiziţiei pe mai multe loturi
Subactivitatea se va încheia prin semnarea contractului/contractelor de execuţie lucrări cu
societatea/societăţile declarată/e câstigătoare în urma procedurii de achiziţie realizate.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: Minimum 1 contract de execuţie lucrări încheiat.

 Noiembrie 2020 -  Martie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

64



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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciilor de dirigenţie de
şantier

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru serviciile de dirigenţie de şantier
se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu instrucţiunile publicate de către
Autoritatea de Management. Se va avea în vedere respectarea necesităţii autorizărilor
specifice pe care trebuie să le aibă dirigintele de şantier. Subactivitatea se va încheia prin
semnarea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: minim 1 contract de prestări servicii de dirigenţie de şantier încheiat.

 Martie 2021 -  Martie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

Rezultate previzionate
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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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciului de întocmire a
certificatului de performanţă energetică

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru serviciile de întocmire a
certificatului de performanţă energetică se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
cu instrucţiunile publicate de către Autoritatea de Management. Subactivitatea se va încheia
prin semnarea contractului de prestări servicii de elaborare a certificatelor de performanţă
energetică.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 contract de prestări servicii de elaborare a certificatului de performanţă energetică
încheiat.

 Martie 2023 -  Martie 2023

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciilor de informare şi
publicitate

Această subactivitate se va desfăşura cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
în vigoare, precum şi prin respectarea instrucţiunilor emise de către Autoritatea de
Management. De asemenea, se va avea în vedere desfăşurarea tuturor serviciilor necesare,
astfel încât informarea şi publicitatea proiectului să se realizeze în conformitate cu prevederile
Contractului de finanţare şi cu prevederile Comisiei Europene.
Subactivitatea se va încheia prin semnarea contractului de prestări servicii de informare şi
publicitate cu societatea contractată.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil

 Mai 2020 -  Iunie 2020
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achiziţii, responsabili tehnici.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 contract de prestări servicii de informare şi publicitate încheiat.

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia serviciilor de auditare a
proiectului

În cadrul acestei subactivităţi vor fi realizate toate demersurile necesare în vederea contractării
unei firme specializate în furnizarea de servicii de audit pentru proiect.
Documentaţia de achiziţie se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi
conform instrucţiunilor Autorităţii de Management. Subactivitatea se va încheia prin semnarea
contractului de prestări servicii de audit, cu încadrarea în bugetul proiectului previzionat.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 contract de prestări servicii de audit încheiat.

 Mai 2020 -  Iunie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

Rezultate previzionate
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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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor
pentru achiziţia dotărilor - corp Bibliotecă

În cadrul acestei subactivităţi se va elabora documentaţia necesară pentru achiziţia dotărilor
specifice - obiectiv corp Bibliotecă.
 Procedura de achiziţie se va desfăşura cu încadrarea în bugetul proiectului previzionat,
precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu instrucţiunile publicate de Autoritatea de
Management. Documentaţia de atribuire se va realiza astfel încât potenţialii ofertanţi să
elaboreze propunerea tehnică şi financiară în raport cu nevoile părţii contractante. Cerinţele
impuse prin documentaţia de atribuire vor fi redactate concis şi sistematizat, folosindu-se un
limbaj cât mai clar.
În cadrul acestei subactivităţi se va considera aplicarea legislaţiei achiziţiilor publice în vigoare
cu privire la separarea achiziţiei pe mai multe loturi, dacă se constată necesitatea.
Subactivitatea se va încheia prin semnarea contractului/contractelor de furnizare bunuri cu
societatea/societăţile declarată/e câstigătoare în urma procedurii de achiziţie realizate.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: Minimum 1 contract de furnizare bunuri încheiat.

 Septembrie 2022 -  Noiembrie 2022

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 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.

Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

Rezultate previzionate
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(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)

Activitate: Realizarea documentaţiei tehnice

Subactivităţi

Realizarea documentaţiei tehnice faza
DTAC+PT+DE+verificare tehnică a
proiectării, obţinere autorizaţie de
construire şi avize specifice

Ca urmare a contractelor de prestări servicii încheiate, în cadrul acestei etape se vor presta
următoarele servicii:
-întocmirea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie, documentaţiei în vederea obţinerii
avizelor, conform legislaţiei în vigoare si tinând cont de specificaţiile menţionate la faza
DALI/SF a proiectelor;
De asemenea, urmare a contractelor încheiate, se va realiza verificarea tehnică a proiectării,
aceasta realizându-se de către verificatori atestaţi, conform contractelor încheiate în prealabil şi
în baza legislaţiei în vigoare.
Resurse umane: manager de proiect, responsabil financiar, societatea de prestari servicii de
proiectare, societatea responsabilă cu verificarea tehnică a proiectării.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 3 documentaţii tehnice faza PT elaborate, 3 documentaţii tehnice verificate conform
prevederilor legale în vigoare.

 Iulie 2020 -  Ianuarie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Activitate: Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii

Subactivităţi

Organizare de şantier În vederea derulării în bune condiţii şi de siguranţă a lucrărilor de construcţie, se impune
organizarea şantierelor la locul de implementare a investiţiei. Lucrările de organizare de şantier
se vor desfăşura în conformitate cu prevederile de siguranţă în vigoare, pentru a preîntâmpina
eventuale accidente.

Resurse umane: manager de proiect, responsabil financiar, responsabil achiziţii, responsabili
tehnici, executantul/executanţii lucrărilor de construcţii
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimanta, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet, mijloace de transport
Efecte:3 santiere organizate în vederea derularii lucrărilor de construcţii.

 Aprilie 2021 -  Aprilie 2021
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UAT Municipiul Blaj - Str. Piaţai 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba,
România

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Execuţia lucrărilor, echipamentelor În cadrul acestei subactivităţi, societatea/societăţile declarată/e câstigatoare în urma realizării
procedurilor de achiziţie va/vor executa lucrările de construcţii. Lucrările de construcţii se vor
executa dupa primirea ordinului administrativ de începere a lucrărilor şi predarea –primirea
amplasamentelor libere de sarcini.
Firma/firmele de construcţii va/vor fi responsabile cu execuţia lucrărilor în conformitate cu oferta
tehnică şi financiară, precum si în conformitate cu proiectul tehnic.
Graficul detaliat de execuţie a lucrărilor este prezentat în fiecare documentaţie tehnico-
economică.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 clădire Bibliotecă construită, 3 străzi asfaltate, lucrări tehnico-edilitare realizate.

 Aprilie 2021 -  Martie 2023
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UAT Municipiul Blaj - Str. Piaţai 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba,
România

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km

Rezultate previzionate
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componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Achiziţia activelor, dotărilor specifice În cadrul acestei etape se are în vedere dotarea obiectivului de investiii (Clădire Bibliotecă) cu
dotari şi active specifice, necesare derulării în bune condiţii a activităţilor specifice.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabil tehnic, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 obiectiv de investiţie dotat corespunzător.

 Decembrie 2022 -  Martie 2023

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Plata comisioanelor, cotelor şi taxelor
legale

În cadrul acestei subactivităţi, UAT Municipiul Blaj va întreprinde toate măsurile necesare
pentru plata la timp a cotelor către Inspectoratul de Stat în Construcţii şi către Casa Socială a
Constructorilor, precum şi orice alte taxe legale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: Comisioane şi taxe plătite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 Aprilie 2021 -  Martie 2023
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UAT Municipiul Blaj - Str. Piaţai 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba,
România

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Activitate: Monitorizarea lucrărilor de construcţii

Subactivităţi

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi
dirigenţie de şantier

Asistenţa tehnică şi dirigenţia de santier se vor desfăşura pe toată perioada de execuţie a
lucrărilor de construcţii, după primirea ordinului de începere a lucrărilor şi predarea
amplasamentului liber de sarcini.
Asistenţa tehnică se va realiza de către proiectant, care va asigura Beneficiarul că lucrarea se
execută de către constructor în concordanţă cu proiectul tehnic care a stat la baza semnării
Contractului de finanţare. Pentru desfăşurarea serviciului de asistenţă tehnică, proiectantul va
avea următoarele sarcini:
     • Cunoaşterea temeinică a documentaţiilor avizate ce se execută;
     • Verificarea calităţii execuţiei construcţiilor în conformitate cu prevederile caietelor de
sarcini, parte integrată a proiectului tehnic;
     • Urmărirea aplicării pe teren a soluţiilor adoptate prin proiect;
     • Participarea pe şantier la trasarea generala a construcţiei;
     • Soluţionarea neconformităţilor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie şi
adaptarea soluţiilor din proiect la realitatea din teren;
     • Participarea pe şantier la efectuarea verificărilor de calitate în fazele de execuţie
determinante.
Dirigenţia de şantier se va realiza de către specialişti autorizaţi să verifice execuţia lucrărilor de
construcţii. Dirigintele de şantier este unul dintre factorii importanţi care contribuie la realizarea
lucrărilor de construcţii cu respectarea cerinţelor de calitate şi încadrarea în termenele şi
valorile stabilite în contractul de execuţie. Dirigintele/diriginţii de şantier va/vor verifica şi aviza
documentele întocmite de către constructor, necesare pentru decontarea sumelor
nerambursabile aferente lucrărilor de construcţii. Pe perioada de execuţie a lucrărilor dirigintele
de şantier va avea următoarele responsabilităţi:
     • Urmăreşte realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile contractului, a proiectului
tehnic, a caietelor de sarcini şi a reglementarilor tehnice în vigoare;
     • Verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, în vederea asigurării nivelului calitativ
prevăzut în documentaţia tehnică;
     • Efectuează verificările prevăzute în normele tehnice şi semnează documentele întocmite
ca urmare a verificărilor;
     • Participă la verificarea în fazele determinante şi la întocmirea proceselor verbale de lucrări
ascunse;
     • Interzice utilizarea de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzătoare sau fără
certificate de calitate/ declaraţii de conformitate;
     • Urmăreşte executarea lucrărilor pe tot parcursul lor, admiţând la plată numai lucrările
corespunzătoare din punct de vedere calitativ;
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     • Efectuează, în numele Beneficiarului, activitatea de verificare valorică a lucrărilor
executate.
• Urmăreşte respectarea programului de asigurare şi control a calităţii lucrărilor.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societăţile contractate anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: Servicii de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantier realizate în conformitate cu
contractele de prestări servicii încheiate.

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Activitate: Elaborarea certificatelor de performanţă energetică

Subactivităţi

Elaborarea certificatului de performanţă
energetică a clădirii construite

În cadrul acestei activităţi, după finalizarea execuţiei lucrărilor, se va obţine Certificatul de
performanţă energetică a clădirii Bibliotecii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 certificat de performanţă energetică realizat.

 Aprilie 2023 -  Aprilie 2023

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

Rezultate previzionate
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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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Activitate: Monitorizarea proiectului

Subactivităţi

Managementul proiectului Managementul proiectului va fi realizat de către o echipă de specialişti din cadrul solicitantului
formată din: manager de proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabili tehnici,
responsabil cultural, responsabil achiziţii publice, precum şi de către o echipă din partea firmei
de consultanţă care va fi contractată, formată din: consultant coordonator, consultant financiar,
consultant achiziţii. Echipa de implementare a proiectului este alcătuită din persoane cu
experienţă în domeniul aferent responsabilităţilor lor, fiecare membru din cadrul echipei de
implementare făcând parte şi din alte echipe în cadrul altor proiecte finanţate cu fonduri
nerambursabile. Alegerea echipei de implementare s-a efectuat astfel încât să poată asigura
implementarea proiectului din punct de vedere tehnic şi financiar.
Managementul proiectului va presupune desfăşurarea următoarelor activităţi:
     • planificarea activităţilor ce urmează a fi realizate;
     • urmărirea şi respectarea calendarului de activităţi;
     • transmiterea de informaţii periodice asupra stadiului realizării proiectului si a potenţialelor
riscuri;
     • organizarea de întâlniri cu membrii echipei de implementare a proiectului, ori de câte ori
este necesar, pentru un bun management al implementării proiectului;
     • asigurarea îndeplinirii la timp şi complet a condiţiilor din cererea de finanţare prin
monitorizarea, controlul şi evaluarea internă a proiectului;
     • urmărirea calendarului de monitorizare a proiectului.
Pentru o bună desfăşurare a activităţii de management a proiectului, echipa de implementare
din partea firmei de consultanţă va pregăti un document de lucru în care vor fi prezentaţi paşii
ce trebuie urmaţi pentru implementarea cu succes a proiectului şi decontarea ulterioară a
cheltuielilor eligibile efectuate. Documentul de lucru se va realiza în conformitate cu cerinţele
din Contractul de finanţare, Ghidul Solicitantului şi instrucţiunile publicate de către Autoritatea
de Management.
De asemenea, pe toată perioada de implementare a proiectului se va realiza o monitorizare
riguroasă a acestuia. Procesul de monitorizare implică o atentă verificare a modului în care se
derulează activităţile acestuia, a modului în care resursele aferente proiectului sunt bine
utilizate, identificarea şi soluţionarea problemelor întâmpinate si o observaţie sistematică a
rezultatelor obţinute.
Concret, monitorizarea proiectului se va face în următoarele etape:
     1. Monitorizarea muncii şi a lucrărilor din cadrul proiectului, astfel încât termenul de execuţie
a acestora să nu fie depăşit;
     2. Monitorizarea schimbărilor ce pot să apară pe parcursul implementării proiectului, echipa
de implementare asigurându-se astfel că se vor realiza doar acele schimbări aprobate de către
Autoritatea de Management;
     3. Monitorizarea şi controlul activităţilor proiectului. În acest fel se va cunoaşte ce s-a
realizat din proiect şi cum s-a încadrat proiectul în buget şi în timp.
     4. Monitorizarea proiectului prin rapoartele de progres care vor arăta unde se află proiectul,
iar activitatea de control a acestora realizată de către Autoritatea de Management va permite
luarea măsurilor de corecţie în cazul în care au fost identificate probleme pentru a preveni
derapările proiectului în timp şi în cost.
     5. Monitorizarea riscurilor. În fiecare fază de implementare pot apărea riscuri, iar
identificarea acestora din timp va permite luarea unor masuri de prevenire care să reducă la
maxim costurile necesare depăşirii situaţiilor de risc.
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     6. Monitorizarea şi administrarea contractelor. Deoarece pentru o implementare optimă a
proiectului, vor fi încheiate mai multe contracte, se va realiza o atentă administrare a acestora,
astfel încât, contractele să se execute conform clauzelor contractuale stabilite.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 proiect implementat şi monitorizat.

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Întocmirea raportărilor tehnice şi financiare În cadrul acestei subactivităţi se vor realiza rapoartele de progres trimestriale, notificările, sau
orice alte raportări de ordin tehnic şi financiar solicitate de către Organismul Intermediar/
Autoritatea de Management. Toate aceste documente vor fi realizate în conformitate cu
Contractul de finanţare şi cu instrucţiunile emise de către Autoritatea de Management.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractata anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: Raportări tehnice şi financiare întocmite în conformitate cu cerinţele Organismului
Intermediar/ Autorităţii de Management.

 Iulie 2020 -  Aprilie 2023

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

Rezultat 2: Clădiri cu funcţii sociale/educaţionale/culturale/recreative (categoria funcţională a
clădirii: bibliotecă) construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate/ dotate (număr)

Rezultate previzionate
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 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 1

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Întocmirea şi depunerea cererii de
rambursare finale

În ultima lună de implementare ale proiectului, după finalizarea tuturor activităţilor, se vor
pregăti toate documentele necesare pentru depunerea cererii de rambursare finale.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, responsabil cultural, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 cerere de rambursare finală depusă.

 Aprilie 2023 -  Aprilie 2023

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate
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Activitate: Informare şi publicitate

Subactivităţi

Publicarea unui anunţ de presă într-un ziar
local sau regional privind demararea
proiectului

După semnarea Contractului de finanţare, beneficiarul va publica un anunţ de presă într-un ziar
local/regional cu privire la câştigarea proiectului şi demararea implementării lui. Anunţul se va
realiza în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, cerinţele Autorităţii de Management şi
cerinţele Contractului de finanţare. Acesta se va publica doar după primirea avizului favorabil
din partea Organismului Intermediar. De asemenea, anunţul se va publica şi pe website-ul
beneficiarului, astfel încât demararea proiectului să fie adusă la cunoştinţa unui număr cât mai
mare de persoane.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 anunţ de presă privind demararea proiectului publicat.

 Mai 2020 -  Iunie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Realizarea panourilor temporare şi
amplasarea lor la locul de realizare a
investiţiilor

Odată cu începerea execuţiei lucrărilor de construcţii se va realiza şi amplasa câte un panou
temporar pentru fiecare investiţie, care va fi menţinut pe toată perioada de implementare a
proiectului, şi încă trei luni după finalizarea acestuia. Panourile temporare vor fi amplasate într-
un loc vizibil astfel încât să poată fi observat de persoanele care sunt în trecere şi care doresc
să afle mai multe informaţii despre proiect. Realizarea panourilor temporar se va face în
conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală, Contractul de finanţare şi cerinţele Autorităţii de
Management.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 3 panouri temporare realizate.

 Aprilie 2021 -  Aprilie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente
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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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Realizarea plăcilor permanente,
autocolantelor şi amplasarea lor la locul de
realizare a investiţiilor

În ultima lună de implementare a proiectului, după emiterea procesului/lor verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, beneficiarul va realiza câte o placă permanentă pentru fiecare investiţie, şi
o va amplasa la locaţia de implementare a proiectului, într-un loc vizibil. Placa permanentă se
va realiza la dimensiunile recomandate prin Manualul de Identitate Vizuala POR 2014-2020,
precum şi în conformitate cu cerinţele din Contractul de finanţare şi doar după primirea avizului
favorabil din partea Organismului Intermediar. Placa permanentă va rămâne la locul de
implementare a proiectului pe o perioada de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului
Operaţional Regional 2014-2020.
Pentru dotările specifice, se vor aplica autocolante, astfel încât să fie vizibile.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 3 plăci permanente realizate, 8 autocolante aplicate pe dotările specifice.

 Martie 2023 -  Aprilie 2023

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

Rezultate previzionate
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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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Publicarea unui anunţ de presă într-un ziar
local sau regional privind finalizarea
proiectului

În ultima lună de implementare a proiectului, beneficiarul va publica un anunţ de presă într-un
ziar local/regional cu privire la finalizarea proiectului, rezultatele obţinute, impactul acestuia
asupra localităţii/ regiunii. Anunţul în presă se va realiza în conformitate cu Manualul de
Identitate Vizuală, instrucţiunile Autorităţii de Management şi prevederile Contractului de
finanţare şi se va publica într-un ziar local/regional doar după primirea avizului favorabil din
partea Organismului Intermediar. De asemenea, anunţul se va publica şi pe website-ul
beneficiarului, astfel încât rezultatele proiectului să fie aduse la cunoştinţa unui număr cât mai
mare de persoane.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 anunţ de presă privind finalizarea proiectului publicat.

 Aprilie 2023 -  Aprilie 2023

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Activitate: Auditul proiectului

Subactivităţi
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Realizarea rapoartelor de audit Auditul proiectului va fi realizat de către o societate specializată şi va presupune realizarea
următoarelor:
     • Controlarea executării proiectului din punct de vedere financiar;
     • Verificarea naturii, legalităţii şi corectitudinii cheltuielilor;
     • Verificarea folosirii sumelor primite ca avans (dacă este cazul);
     • Confruntarea cheltuielilor cu conturile special desemnate şi cu bugetul proiectului;
     • Verificarea finanţării proiectului (inclusiv avansuri primite de la Finanţator, dobânzi la
avansuri, cofinanţări etc.);
     • Utilizarea fondurilor primite în conformitate cu clauzele Contractului de finanţare
nerambursabilă (şi numai pentru scopul specificat), cu o atenţie deosebită asupra economiei şi
eficienţei proiectului.
Se vor realiza rapoarte de audit trimestriale, doar în situaţia în care vor exista activităţi ce pot fi
auditate în trimestrul respectiv.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 1 proiect auditat.

 Iulie 2020 -  Aprilie 2023

MUNICIPIUL BLAJ

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

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

Activitate: Darea în exploatare a obiectivelor de investiţie

Subactivităţi

Pregătirea şi arhivarea documentelor,
finalizarea formalităţilor privind încheierea
proiectului şi darea în exploatare

După întocmirea procesului/lor verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, se vor da în
exploatare obiectivele de investiţie.

Resurse umane: manager proiect, asistent manager, responsabil financiar, responsabil
achiziţii, responsabili tehnici, responsabil cultural, societatea contractată anterior.
Resurse materiale: papetărie şi birotică, copiator, imprimantă, fax şi telefon, calculator cu
conexiune la internet.
Efecte: 3 obiective de investiţii date în exploatare.

 Aprilie 2023 -  Aprilie 2023

MUNICIPIUL BLAJ
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UAT Municipiul Blaj - Str. Piaţai 1848, nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba,
România

Amplasamente

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.

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

(componenta A-Construire clădire Bibliotecă - 1)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 2.619 km
componenta B-Chereteu: 2.123 km)

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

(componenta B-străzi Et. IV: 1.655 mp
componenta B-Chereteu: 2.817,99 mp)
Rezultat 5: Suprafaţa spaţii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp)
 Valoare la începutul implementării proiectului: 0
 Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 4.524,69 mp

(componenta B-Strazi zona Chereteu-zone verzi=3.504,69 mp,
Componenta B-Strazi Et. IV-zone verzi=600 mp
Componenta A=420 mp)

Rezultate previzionate

67 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Întocmirea dosarului cererii de finanţareActivitatea:

Întocmirea documentaţiei tehnico-economiceSubactivitatea:

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

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru întocmirea studiilor de teren-străzi Etapa IV

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza DALI, străzi Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1098581096

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,500.00

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

Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 150.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,350.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiile de teren sunt necesare întocmirii dosarului cererii de finanţare, în concordanţă cu regulile ghidului solicitantului.

-

Documente justificative

Întocmirea dosarului cererii de finanţareActivitatea:

Întocmirea documentaţiei tehnico-economiceSubactivitatea:

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

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru întocmirea studiilor de teren-corp Bibliotecă

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza SF, Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:833014675

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,284.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,284.00

Valoare TVA [LEI] 684.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 85.68

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]684.00 4,284.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,198.32

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Justificarea cheltuielii

Studiile de teren sunt necesare întocmirii dosarului cererii de finanţare, în concordanţă cu regulile ghidului solicitantului.

-

Documente justificative

Întocmirea dosarului cererii de finanţareActivitatea:

Întocmirea documentaţiei tehnico-economiceSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor-corp Bibliotecă

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza SF, Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:833014675

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 25,466.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 25,466.00

Valoare TVA [LEI] 4,066.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 509.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,066.00 25,466.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 24,956.68

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii autorizaţiei de construire, avizului tehnic ISC etc., în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-

Documente justificative

Întocmirea dosarului cererii de finanţareActivitatea:

Întocmirea documentaţiei tehnico-economiceSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor-străzi Etapa IV

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza DALI, străzi Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1098581096

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,200.00

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

Eligibil [LEI] 2,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 44.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,200.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,156.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii autorizaţiei de construire, avizului tehnic ISC etc., în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-

Documente justificative

Întocmirea dosarului cererii de finanţareActivitatea:

Întocmirea documentaţiei tehnico-economiceSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru întocmirea documentaţiei tehnice faza SF-corp bibliotecă

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza SF, Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:833014675

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 83,300.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 70,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 83,300.00

Valoare TVA [LEI] 13,300.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 70,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,666.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,300.00 83,300.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 81,634.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile aferente documentaţiei tehnice faza SF sunt necesare în vederea întocmirii documentaţiei în conformitate cu legislaţia în
vigoare, şi în concordanţă cu regulile specifice ale ghidului solicitantului.

-

Documente justificative

Întocmirea dosarului cererii de finanţareActivitatea:

Întocmirea documentaţiei tehnico-economiceSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru întocmirea documentaţiei faza DALI-străzi Etapa IV

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza DALI, străzi Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1098581096

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,900.00

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

Eligibil [LEI] 18,900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 378.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 18,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,522.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile aferente documentaţiei tehnice faza DALI sunt necesare în vederea întocmirii documentaţiei în conformitate cu legislaţia în
vigoare, şi în concordanţă cu regulile specifice ale ghidului solicitantului.

-

Documente justificative

Întocmirea dosarului cererii de finanţareActivitatea:

Întocmirea documentaţiei tehnico-economiceSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru întocmirea expertizei tehnice

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza DALI, străzi Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1098581096

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,500.00

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

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 70.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,430.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru întocmirea Expertizei tehnice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-

Documente justificative

Întocmirea dosarului cererii de finanţareActivitatea:

Întocmirea documentaţiei tehnico-economiceSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru întocmirea documentaţiei tehnice faza SF-Chereteu

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza SF, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2554959118

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

79,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 79,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 79,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 79,400.00

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

Eligibil [LEI] 79,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,588.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 79,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 77,812.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile aferente documentaţiei tehnice faza SF sunt necesare în vederea întocmirii documentaţiei în conformitate cu legislaţia în
vigoare, şi în concordanţă cu regulile specifice ale ghidului solicitantului.

-

Documente justificative

Depunerea dosarului cererii de finanţareActivitatea:

Transmiterea dosarului cererii de finanţareSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru consultanţă în pregătirea documentaţiei aferente cererii de finanţare.

Achiziţia serviciilor de consultanţăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:996229669

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

44,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 52,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 44,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 52,360.00

Valoare TVA [LEI] 8,360.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 44,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,048.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,360.00 52,360.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 51,312.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Consultanţa în pregatirea cererii de finanţare este necesară pentru asigurarea respectării prevederilor ghidului solicitantului şi anexelor la
acesta în ceea ce priveşte depunerea proiectului.

-

Documente justificative

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţieActivitatea:

Organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru achiziţia serviciilor de asistenţă juridică în desfăşurareaSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru consultanţă în organizarea procedurilor de achiziţie

Achiziţia serviciilor de asistenţă juridică în desfăşurarea procedurilor de achiziţieAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3463064625

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,662.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Consultanţa în pregătirea documentaţiilor aferente procedurilor de achiziţie sunt necesare asigurării respectării legislaţiei şi normelor în
vigoare.

-

Documente justificative

Realizarea documentaţiei tehniceActivitatea:

Realizarea documentaţiei tehnice faza DTAC+PT+DE+verificare tehnică a proiectării, obţinere autorizaţie deSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu documentaţii, obţinere avize, faza PT

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3776368356

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,498.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor specifice, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

-

Documente justificative

Realizarea documentaţiei tehniceActivitatea:

Realizarea documentaţiei tehnice faza DTAC+PT+DE+verificare tehnică a proiectării, obţinere autorizaţie deSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru întocmirea documentaţiei tehnice faza PT+DE-proiect Chereteu

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3776368356

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

123,063.96Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 146,446.11

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 123,063.96 Valoare totală eligibilă [LEI] 146,446.11

Valoare TVA [LEI] 23,382.15 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 123,063.96 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,928.93

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]23,382.15 146,446.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 143,517.18

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru întocmirea PT+DE+CS în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-

Documente justificative

Realizarea documentaţiei tehniceActivitatea:

Realizarea documentaţiei tehnice faza DTAC+PT+DE+verificare tehnică a proiectării, obţinere autorizaţie deSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru întocmirea documentatiei tehnice faza PT+DE-proiect Bibliotecă

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2483393183

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

102,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 121,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 102,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 121,380.00

Valoare TVA [LEI] 19,380.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 102,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,427.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]19,380.00 121,380.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 118,952.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru întocmirea PT+DE+CS în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-

Documente justificative

Realizarea documentaţiei tehniceActivitatea:

Realizarea documentaţiei tehnice faza DTAC+PT+DE+verificare tehnică a proiectării, obţinere autorizaţie deSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru verificarea tehnică a proiectării - proiect Chereteu

Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3075971832

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,902.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,902.00

Valoare TVA [LEI] 1,102.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 138.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,102.00 6,902.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,763.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare serviciilor de verificare tehnică a proiectării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-

Documente justificative

Realizarea documentaţiei tehniceActivitatea:

Realizarea documentaţiei tehnice faza DTAC+PT+DE+verificare tehnică a proiectării, obţinere autorizaţie deSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru verificarea tehnică a proiectării - proiect Străzi Et. IV

Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării, proiect Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1784462733

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,498.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare serviciilor de verificare tehnică a proiectării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-

Documente justificative

Realizarea documentaţiei tehniceActivitatea:

Realizarea documentaţiei tehnice faza DTAC+PT+DE+verificare tehnică a proiectării, obţinere autorizaţie deSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru întocmirea documenta?iei tehnice faza PT+DE-proiect Străzi Et. IV

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, străzi et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:420392879

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 27,370.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 27,370.00

Valoare TVA [LEI] 4,370.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 23,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 547.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,370.00 27,370.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,822.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru întocmirea PT+DE+CS în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-

Documente justificative

Realizarea documentaţiei tehniceActivitatea:

Realizarea documentaţiei tehnice faza DTAC+PT+DE+verificare tehnică a proiectării, obţinere autorizaţie deSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru verificarea tehnică a proiectării - proiect Bibliotecă

Achiziţia serviciilor de verificare tehnică a proiectării, proiect corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2686736864

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 25,466.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 25,466.00

Valoare TVA [LEI] 4,066.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 509.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,066.00 25,466.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 24,956.68

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare serviciilor de verificare tehnică a proiectării, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

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 pentru organizarea de şantier-proiect corp Bibliotecă

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:648319156

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,710.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,710.00

Valoare TVA [LEI] 1,710.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 214.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,710.00 10,710.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,495.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare realizării lucrărilor specifice organizării de şantier.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

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

Cheltuielile sunt necesare realizării lucrărilor specifice organizării de şantier-proiect Chereteu

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1638046118

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

73,387.20Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 87,330.77

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 73,387.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 87,330.77

Valoare TVA [LEI] 13,943.57 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 73,387.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,746.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,943.57 87,330.77

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 85,584.15

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare realizării lucrărilor specifice organizării de şantier.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

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 pentru organizarea de şantier-proiect Străzi Et. IV

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Străzi Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3146759165

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

43,160.82Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 51,361.38

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 43,160.82 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,361.38

Valoare TVA [LEI] 8,200.56 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 43,160.82 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,027.23

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,200.56 51,361.38

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,334.15

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare realizării lucrărilor specifice organizării de şantier.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Organizare de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru organizarea de şantier-conexe organizării şantierului-proiect Chereteu

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1638046118

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,892.48Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,822.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,892.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,822.05

Valoare TVA [LEI] 929.57 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,892.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 116.45

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]929.57 5,822.05

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,705.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare realizării lucrărilor specifice organizării de şantier.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Organizare de şantierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru organizarea de şantier, conexe organizării şantierului-proiect Străzi Et. IV

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Străzi Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3146759165

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21,580.41Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 25,680.69

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,580.41 Valoare totală eligibilă [LEI] 25,680.69

Valoare TVA [LEI] 4,100.28 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,580.41 Contributia proprie eligibilă [LEI] 513.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,100.28 25,680.69

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 25,167.07

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare realizării lucrărilor specifice organizării de şantier.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

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

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1638046118

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

85,760.39Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 102,054.86

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 85,760.39 Valoare totală eligibilă [LEI] 102,054.86

Valoare TVA [LEI] 16,294.47 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 85,760.39 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,041.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16,294.47 102,054.86

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 100,013.76

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare în vederea asigurării protecţiei mediului, aducerea terenului la starea iniţială.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:648319156

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

107,945.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 128,454.55

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 107,945.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 128,454.55

Valoare TVA [LEI] 20,509.55 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 107,945.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,569.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]20,509.55 128,454.55

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 125,885.45

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare în vederea echipării ediliare a construcţiei-corp Bibliotecă.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii-proiect Bibliotecă

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:648319156

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,416,857.24Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,206,060.12

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,416,857.24 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,206,060.12

Valoare TVA [LEI] 1,789,202.88 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,416,857.24 Contributia proprie eligibilă [LEI] 224,121.21

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,789,202.88 11,206,060.12

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,981,938.91

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare realizarii lucrarilor de reabilitare, modernizare asupra obiectivelor supuse investi?iei.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii-proiect Chereteu

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1638046118

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,928,227.49Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,864,590.71

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,928,227.49 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,714,508.46

Valoare TVA [LEI] 936,363.22 Valoare totală neeligibilă [LEI] 150,082.25

Eligibil [LEI] 4,802,107.95 Contributia proprie eligibilă [LEI] 114,290.17

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]912,400.51 5,714,508.46

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]126,119.54 5,600,218.29

23,962.71TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare realizarii lucrarilor de reabilitare, modernizare asupra obiectivelor supuse investitiei, zona Chereteu.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru investiţia de bază-montaj utilaje, proiect corp Bibliotecă

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:648319156

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108,222.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 128,785.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108,222.90 Valoare totală eligibilă [LEI] 128,785.25

Valoare TVA [LEI] 20,562.35 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 108,222.90 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,575.71

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]20,562.35 128,785.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 126,209.54

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare derulării investiţiei de bază la nivelul obiectivelor de investiţie-corp Bibliotecă

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii-obiectiv Străzi Et. IV

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Străzi Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3146759165

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,310,562.20Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,319,569.02

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,310,562.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,387,795.56

Valoare TVA [LEI] 1,009,006.82 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,931,773.46

Eligibil [LEI] 2,006,550.89 Contributia proprie eligibilă [LEI] 47,755.91

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]381,244.67 2,387,795.56

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]3,304,011.31 2,340,039.65

627,762.15TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare realizarii lucrarilor de reabilitare, modernizare asupra obiectivelor supuse investitiei,

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru investiţia de bază-montaj utilaje, proiect Chereteu

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1638046118

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21,335.03Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 25,388.69

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,335.03 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,531.03

Valoare TVA [LEI] 4,053.66 Valoare totală neeligibilă [LEI] 4,857.66

Eligibil [LEI] 17,252.96 Contributia proprie eligibilă [LEI] 410.63

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,278.07 20,531.03

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]4,082.07 20,120.40

775.59TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare derulării investiţiei de bază-montaj utilaje

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

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

Cheltuieli pentru investiţia de bază-utilaje cu montaj, proiect Chereteu

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1638046118

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

113,129.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 134,623.51

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 113,129.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 113,173.76

Valoare TVA [LEI] 21,494.51 Valoare totală neeligibilă [LEI] 21,449.75

Eligibil [LEI] 95,104.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,263.48

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]18,069.76 113,173.76

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]18,025.00 110,910.28

3,424.75TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare derularii investiţiei de bază la nivelul obiectivelor de investiţii.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

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

Cheltuieli pentru investiţia de bază-utilaje cu montaj-corp Bibliotecă

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:648319156

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,003,923.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,194,668.37

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,003,923.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,194,668.37

Valoare TVA [LEI] 190,745.37 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,003,923.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 23,893.37

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]190,745.37 1,194,668.37

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,170,775.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare derulării investiţiei de bază la nivelul obiectivului Bibliotecă.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru lucrări diverse şi neprevăzute-proiect Chereteu

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1638046118

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

225,033.64Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 267,790.03

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 225,033.64 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 42,756.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 267,790.03

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

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]225,033.64 0.00

42,756.39TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare în eventualitatea identificării unor lucrări care nu au fost prevăzute în proiectul iniţial.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru lucrări diverse şi neprevăzute-proect corp Bibliotecă

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:648319156

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

467,753.12Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 556,626.21

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 467,753.12 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 88,873.09 Valoare totală neeligibilă [LEI] 556,626.21

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

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]467,753.12 0.00

88,873.09TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare în eventualitatea identificării unor lucrări care nu au fost prevăzute în proiectul iniţial.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Execuţia lucrărilor, echipamentelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru lucrări diverse şi neprevăzute-obectiv Străzi

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Străzi Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3146759165

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

431,608.19Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 513,613.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 431,608.19 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 82,005.56 Valoare totală neeligibilă [LEI] 513,613.75

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

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]431,608.19 0.00

82,005.56TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare în eventualitatea identificării unor lucrări care nu au fost prevăzute în proiectul iniţial-obiectiv Străzi.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Achiziţia activelor, dotărilor specificeSubactivitatea:

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

Cheltuieli pentru investiţia de bază-achiziţia dotărilor-proiect corp Bibliotecă

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:648319156

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

607,418.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 722,827.42

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 607,418.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 722,827.42

Valoare TVA [LEI] 115,409.42 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 607,418.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 14,456.55

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]115,409.42 722,827.42

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 708,370.87

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare funcţionării în condiţii optime a obiectivelor de investiţii.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Achiziţia activelor, dotărilor specificeSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

55 - cheltuieli cu active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru investiţia de bază-achiziţia activelor necorporale-proiect corp Bibliotecă

Achiziţia lucrărilor de construcţii, proiect Corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:648319156

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

95,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 113,050.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 95,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 113,050.00

Valoare TVA [LEI] 18,050.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 95,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,261.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]18,050.00 113,050.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 110,789.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuieli necesare funcţionării în condiţii optime a obiectivului de investiţii.

-

Documente justificative

Realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţiiActivitatea:

Plata comisioanelor, cotelor şi taxelor legaleSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu comisioane, cote, taxe

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

223,846.58Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 223,846.58

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 223,846.58 Valoare totală eligibilă [LEI] 154,256.54

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 69,590.04

Eligibil [LEI] 154,256.54 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,085.14

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 154,256.54

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]69,590.04 151,171.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru plata comisioanelor şi taxelor legale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

-

Documente justificative

Monitorizarea lucrărilor de construcţiiActivitatea:

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asistenţa tehnică din partea proiectantului-proiect Bibliotecă

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2483393183

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

24,900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,631.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,631.00

Valoare TVA [LEI] 4,731.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 24,900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 592.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,731.00 29,631.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,038.38

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile de asistenţă tehnică din partea proiectantului sunt necesare asigurării urmăririi modului de realizare a lucrărilor de execuţie, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

-

Documente justificative

Monitorizarea lucrărilor de construcţiiActivitatea:

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asistenţa tehnică din partea proiectantului-străzi Et. IV

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, străzi et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:420392879

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,532.16Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,393.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,532.16 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,393.27

Valoare TVA [LEI] 861.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,532.16 Contributia proprie eligibilă [LEI] 107.87

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]861.11 5,393.27

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,285.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile de asistenţă tehnică din partea proiectantului sunt necesare asigurării urmăririi modului de realizare a lucrărilor de execuţie, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.

-

Documente justificative

Monitorizarea lucrărilor de construcţiiActivitatea:

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asistenţa tehnică din partea proiectantului-proiect Chereteu

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3776368356

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,983.88Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,640.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,983.88 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,640.82

Valoare TVA [LEI] 2,656.94 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,983.88 Contributia proprie eligibilă [LEI] 332.82

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,656.94 16,640.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,308.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile de asistenţă tehnică din partea proiectantului sunt necesare asigurării urmăririi modului de realizare a lucrărilor de execuţie, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, pe perioada de execuţie

-

Documente justificative

Monitorizarea lucrărilor de construcţiiActivitatea:

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asistenţa tehnică-dirigenţie de şantier, proiect Străzi Et. IV

Achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier, proiect Străzi Et. IVAchiziţie:

ID dosar achiziţie:445491240

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

56,109.06Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 66,769.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 56,109.06 Valoare totală eligibilă [LEI] 66,769.78

Valoare TVA [LEI] 10,660.72 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 56,109.06 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,335.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,660.72 66,769.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 65,434.38

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile de dirigenţie de şantier sunt necesare asigurării urmăririi modului de realizare a lucrărilor de execuţie, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

-

Documente justificative

Monitorizarea lucrărilor de construcţiiActivitatea:

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asistenţa tehnică-dirigenţie de şantier, proiect Bibliotecă

Achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier, proiect corp BibliotecăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4079667506

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

111,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 132,804.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 111,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 132,804.00

Valoare TVA [LEI] 21,204.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 111,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,656.08

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]21,204.00 132,804.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 130,147.92

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile de dirigenţie de şantier sunt necesare asigurării urmăririi modului de realizare a lucrărilor de execuţie, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

-

Documente justificative

Monitorizarea lucrărilor de construcţiiActivitatea:

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asistenţa tehnica-dirigenţie de şantier, proiect Chereteu

Achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier, proiect ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1417505151

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

39,953.95Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 47,545.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,953.95 Valoare totală eligibilă [LEI] 47,545.20

Valoare TVA [LEI] 7,591.25 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 39,953.95 Contributia proprie eligibilă [LEI] 950.91

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,591.25 47,545.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 46,594.29

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile de dirigenţie de şantier sunt necesare asigurării urmăririi modului de realizare a lucrărilor de execuţie, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.

-

Documente justificative

Monitorizarea lucrărilor de construcţiiActivitatea:

Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică şi dirigenţie de şantierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asistenţa tehnică din partea proiectantului-proiect Chereteu

Achiziţia serviciilor de proiectare-faza PT, ChereteuAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3776368356

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,993.09Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,131.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,993.09 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,131.78

Valoare TVA [LEI] 1,138.69 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,993.09 Contributia proprie eligibilă [LEI] 142.64

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,138.69 7,131.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,989.14

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile de asistenţă tehnică din partea proiectantului sunt necesare asigurării urmăririi modului de realizare a lucrărilor de
execuţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe perioada de execuţie-pentru participarea la fazele incluse în Programul de Control

-

Documente justificative

Elaborarea certificatelor de performanţă energeticăActivitatea:

Elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii construiteSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru realizarea certificatelor de performanţă energetică

Achiziţia serviciilor de realizare a certificatului de performanţă energeticăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2176658869

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,470.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,470.00

Valoare TVA [LEI] 2,470.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 309.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,470.00 15,470.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,160.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare întocmirii certificatului de performanţă energetică la finalizarea lucrărilor de construcţii, la nivelul corp
Bibliotecă.

-

Documente justificative

Monitorizarea proiectuluiActivitatea:

Managementul proiectuluiSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru managementul proiectului

Achiziţia serviciilor de consultanţă-implementareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4217772857

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

65,700.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 78,183.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 65,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 78,183.00

Valoare TVA [LEI] 12,483.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 65,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,563.66

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]12,483.00 78,183.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 76,619.34

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru implementarea proiectului în cele mai bune condiţii, conform Contractului de finanţare şi conform
cerinţelor Autorităţii de Management în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile efectuate.

-

Documente justificative

Monitorizarea proiectuluiActivitatea:

Întocmirea raportărilor tehnice şi financiareSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru rapoarte tehnice şi financiare

Achiziţia serviciilor de consultanţă-implementareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4217772857

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,075.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,889.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,075.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,889.25

Valoare TVA [LEI] 3,814.25 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,075.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 477.79

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,814.25 23,889.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,411.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru implementarea proiectului în cele mai bune condiţii, conform Contractului de finanţare şi conform
cerinţelor Autorităţii de Management în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile efectuate.

-

Documente justificative

Monitorizarea proiectuluiActivitatea:

Întocmirea şi depunerea cererii de rambursare finaleSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru cererea de rambursare finală

Achiziţia serviciilor de consultanţă-implementareAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4217772857

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,825.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,171.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,825.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,171.75

Valoare TVA [LEI] 346.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,825.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 43.44

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]346.75 2,171.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,128.31

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare pentru implementarea proiectului în cele mai bune condiţii, conform Contractului de finanţare şi conform
cerinţelor Autorităţii de Management în vederea rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile efectuate.

-

Documente justificative

Informare şi publicitateActivitatea:

Publicarea unui anunţ de presă într-un ziar local sau regional privind demararea proiectuluiSubactivitatea:

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

Cheltuieli pentru anunţ de presă privind lansarea proiectului

Achiziţia serviciilor de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1076178217

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 952.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 952.00

Valoare TVA [LEI] 152.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 19.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]152.00 952.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 932.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare asigurării identităţii vizuale asupra proiectului şi a finanţatorului, în conformitate cu prevederile ghidului
solicitantului şi a contractului de finanţare.

-

Documente justificative

Informare şi publicitateActivitatea:

Realizarea panourilor temporare şi amplasarea lor la locul de realizare a investiţiilorSubactivitatea:

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

Cheltuieli pentru amplasarea panourilor temporare

Achiziţia serviciilor de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1076178217

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,165.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,165.00

Valoare TVA [LEI] 665.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 83.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]665.00 4,165.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,081.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare asigurării identităţii vizuale asupra proiectului şi a finanţatorului, în conformitate cu prevederile ghidului
solicitantului şi a contractului de finanţare.

-

Documente justificative

Informare şi publicitateActivitatea:

Realizarea plăcilor permanente, autocolantelor şi amplasarea lor la locul de realizare a investiţiilorSubactivitatea:

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

Cheltuieli pentru amplasarea plăcilor permanente, autocolantelor
(se vor realiza 8 buc. autocolante, 1 buc.=37,5 lei şi 3 plăci permanente, 1 buc.=1000 lei)

Achiziţia serviciilor de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1076178217

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,300.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,927.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,927.00

Valoare TVA [LEI] 627.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 78.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]627.00 3,927.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,848.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare asigurării identităţii vizuale asupra proiectului şi a finanţatorului, în conformitate cu prevederile ghidului
solicitantului şi a contractului de finanţare.

-

Documente justificative

Informare şi publicitateActivitatea:

Publicarea unui anunţ de presă într-un ziar local sau regional privind finalizarea proiectuluiSubactivitatea:

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

Cheltuieli pentru anunţ de presă privind finalizarea proiectului

Achiziţia serviciilor de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1076178217

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 952.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 952.00

Valoare TVA [LEI] 152.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 19.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]152.00 952.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 932.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare asigurării identităţii vizuale asupra proiectului şi a finanţatorului, în conformitate cu prevederile ghidului
solicitantului şi a contractului de finanţare.

-

Documente justificative

Auditul proiectuluiActivitatea:

Realizarea rapoartelor de auditSubactivitatea:

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

Cheltuieli pentru rapoarte trimestriale de audit

Achiziţia serviciilor de audit financiarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2563535834

12 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 49,980.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 42,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 49,980.00

Valoare TVA [LEI] 7,980.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 42,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 999.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,980.00 49,980.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 48,980.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuielile sunt necesare realizării rapoartelor trimestriale de audit, care vor confirma eligibilitatea cheltuielilor efectuate în perioada de
raportare.
(12 rapoarte de audit, total 49.980 lei inclusiv TVA; 4.165 lei inclusiv TVA/raport de audit).

-

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
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e

28,791,973.92 23,276,190.77 23,276,190.77 23,276,190.77 22,810,666.04 0.00 465,524.73 5,515,783.15 98.00001

0.0023,276,190.77 98.000023,276,190.77 5,515,783.15465,524.7323,276,190.7728,791,973.92 22,810,666.04

T
o
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28,791,973.92 23,276,190.77 23,276,190.77 22,810,666.0423,276,190.77 0.00 465,524.73 5,515,783.15 98.0000
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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
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Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 285,597.00 849,257.950.00 14,760,890.54 7,380,445.28

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

AlbaCentru 0.00 %)%)100.00( (23,276,190.77 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 23,276,190.77

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

034 2,708,282.12 %)11.64Alte drumuri reconstruite sau îmbunătăţite (autostrăzi, drumuri naţionale, regionale sau
locale)

(

032 6,465,503.14 %)27.78Drumuri de acces locale (construcţie nouă) (

055 14,102,405.51 %)60.59Alte infrastructuri sociale care contribuie la dezvoltarea regională şi locală (

(100.00 %)23,276,190.77Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 23,276,190.7701

23,276,190.77Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mici zone urbane (densitate medie a populaţiei > 5 000 de locuitori) %)23,276,190.77 ( 100.0002

(100.00 %)23,276,190.77Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(21 Activitaţi de asistenţă sociaă, servicii colective, sociale şi personale 23,276,190.77 %)

Buget eligibil total (100.00 %)23,276,190.77
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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 23,276,190.77 100.00(9

23,276,190.77 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

23,276,190.77 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)23,276,190.77

Graficul de rambursare

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

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

04-05-2020

30-04-2023

30-04-2023

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

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 285,597.0029-09-2020

1 cerere de plata 151,844.0030-04-2021

2 cerere de rambursare clasica
intermediara 189,635.7226-02-2021

2 cerere de plata 170,194.4931-08-2021

3 cerere de rambursare cererii de plata 151,844.0031-05-2021

3 cerere de plata 340,834.4230-11-2021

4 cerere de rambursare cererii de plata 170,194.4930-09-2021

4 cerere de plata 7,380,445.2729-04-2022

5 cerere de plata 7,380,445.2731-10-2022

5 cerere de rambursare cererii de plata 340,834.4231-12-2021

6 cerere de plata 7,377,194.6031-03-2023

6 cerere de rambursare cererii de plata 7,380,445.2731-05-2022

7 cerere de rambursare cererii de plata 7,380,445.2730-11-2022

8 cerere de rambursare cererii de plata 7,377,194.6028-04-2023
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Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Nr. 9038/ 11.03.2021

CĂTRE: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj
Adresa: Blaj, Str. Piaţa 1848, nr.16, judet Alba, România
Tel: 0258710110, Fax: 0258710014
E-mail: sergiustefanescu@yahoo.com

În atenţia: D-lui Gheorghe-Valentin Rotar – Primar

Referitor la :  Notificarea   pentru  contractul  de  finanţare  nr. 5408/04.05.2020, proiectul cu titlul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în
Municipiul Blaj”, beneficiar beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj,  cod SMIS 123156

Stimate Domnule Primar,

Avand în vedere solicitarea dumneavoastră, transmisă prin aplicaţia MySMIS , privind actualizarea Planului de achiziţii, Activităţi
previzionate, Buget-activitati si cheltuieli, Buget-plan anual de cheltuieli si Anexa 4-Graficul cererilor de pre-finanţare/rambursare/plată, în
sensul corelării acestora cu situaţia reală, vă informăm că dupa verificarea documentelor transmise s-au constat urmatoarele:

1. In cazul planului de achizitii, difera datele achizitiilor solicitate in memoriu fata de cele completate in cererea de
 finantare, mai precis la pozitiile : 5,10,11,19 si 20 din tabelul completat in memoriu justificativ fata de cererea de
finantare modificata. Este necesara actualizarea datelor.
2. In cazul achizitiilor, la pct 22 din tabelul din memoriul justificativ este trecuta alta suma fata de cererea de finantare modificata-
necesita actualizare
3. Modificări intervenite în bugetul estimat se fac  cu justificarea motivelor care au condus la acestea. Astfel este necesar sa
justificati modificarea sumelor aferente achizitiilor de la pct 12,13, si 14 din tabelul achi-zitiilor din memoriul justificativ cu atasarea
contractelor  sau actelor aditionale la contractile incheiate  pe ba-za carora au fost modificate sumele respective.
Avand in vedere faptul ca Anexa 4 si Buget-plan anual de cheltuieli sunt corecte, am deblocat doar sectiunile: Solicitant, Plan de achiziţii,
Activitati previzionate si Buget-activitati si cheltuieli pentru efectuarea modificărilor solicitate

Introducere

Odată cu răspunsul la solicitarea de clarificari, în MySMIS, la sectiunea deblocată, se vor încărca urmatoarele documente:
a) Memoriu Justificativ in format PDF (denumit „N3_Memoriu justificativ”)
b) Documente justificative_Memoriu justificativ, in format PDF, in care la pagina 1 se va regasi un opis al documentelor justificative (
document denumit „N3_Documente just.- Memoriu justificativ”)
c) Anexa 3 – Bugetul proiectului, actualizata in conformitate cu actualizarile solicitate (document denumit „N3_ Anexa 3 – Bugetul
proiectului).
Toate documentele se vor incarca in sectiunea ,,Solicitant”

Având în vedere cele menţionate anterior, vă solicităm să transmiteţi răspunsul pâna cel tarziu la data de 18.03.2021

Concluzie cerere de clarificări

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

În conformitate cu solicitarea de clarificări 20/ 9038/11.03.2021, transmitem ataşat răspunsurile specifice.

1. Necorelare plan de achiziţii Memoriu justificativ - plan de achiziţii Cererea de finanţare
Se transmite ataşat Memoriu justificativ corelat cu informaţiile cuprinse în Cererea de finanţare, în conformitate cu solicitarea de clarificări.

2. Plan de achiziţii Memoriu justificativ
Se transmite ataşat Memoriu justificativ actualizat, în conformitate cu solicitarea de clarificări, prin care se îndreaptă eroarea materială
specificată.

3. Modificări Buget
Nu au intervenit modificări la nivelul bugetului raportat la punctele menţionate în solicitarea de clarificări, informaţiile completate în tabelul Plan
de achiziţii, la secţiunea „situaţie iniţială” au fost preluate eronat conform cererii de finanţare anexă la Contractul de finanţare, şi nu din
Notificarea 1 aprobată - prin aceasta realizându-se modificări la nivelul intrărilor menţionate, având în vedere solicitarea de actualizare a
secţiunii Plan de achiziţii, cu impact asupra modificării valorii estimate.
S-a actualizat Memoriu justificativ şi s-a îndreptat eroarea materială, corelându-se informaţiile (la secţiunea situaţia iniţială) cu cele din
Notificarea 1.

Se transmite ataşat Memoriu justificativ corelat cu cererea de finanţare, celelalte documente solicitate nu au suferit modificări (anexa 3 bugetul
proiectului, documente justificative), acestea fiind transmise anterior.
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CAE1 Raspuns proiectant Strazi.pdf

12/09/2018 CAE1 Raspuns proiectant StraziB2012573D34F75973E684B900799CBE37575A2C3BC6FD5B5EA540C
EA925ED5CE

CAE1 18. Lista de lucrari, echipamente, servicii.pdf

12/09/2018 CAE1 18. Lista de lucrari, echipamente, servicii0F97FAD9A2FB31FE1AF962F1A397E5E932C3D3BE41A886CA1D1EB2
1E63D7F025

CAE1 5. SF-Biblioteca-parte scrisa.pdf

12/09/2018 CAE1 5. SF-Bibliotec-parte scrisE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 4. Extras SDL.pdf

12/09/2018 CAE1 4. Extras SDLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 7. PAD-uri.pdf

12/09/2018 CAE1 7. PAD-uriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 8. Adresa BCPI Blaj.pdf

12/09/2018 CAE1 8. Adresa BCPI BlajE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 10. Extras CF 71338 - neinclus in proiect.pdf

12/09/2018 CAE1 10. Extras CF 71338 - neinclus in proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 11-13. SF-Biblioteca-parte desenata.pdf

12/09/2018 CAE1 11-13. SF-Bibliotec-parte desenataE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 Raspuns proiectant retele.pdf

12/09/2018 CAE1 Raspuns proiectant retele76FCA5600A2FE020721A3B819224DDCA1087BC92CAC65A1DEA33C
4D97AAE5568

CAE1 Raspuns proiectant biblioteca.pdf

12/09/2018 CAE1 Raspuns proiectant bibliotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 19. Fise de post.pdf

12/09/2018 CAE1 19. Fise de post61EBEB8961028ACA0C5BA150253588B6C35BF24F9A51C6AB6DFFEA
416D18C85A

CAE1 6. Extras CF.pdf

12/09/2018 CAE1 6. Extras CFE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 17. HCL 72.pdf

12/09/2018 CAE1 17. HCL 72E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 16. HCL 71.pdf

12/09/2018 CAE1 16. HCL 71E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 15. Certificatul de urbanism.pdf

12/09/2018 CAE1 15. Certificatul de urbanismE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE1 14. Strazi - Planse.pdf

12/09/2018 CAE1 14. Strazi - Planse4238C63E511B2974F9801899677611ABD88107A097C6D9651C55EF2
E45D7AB22

CAE2. 2. SF-Biblioteca-parte desenata.pdf

30/10/2018 CAE2. 2. SF-Biblioteca-parte desenataE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE2. 2. SF-Biblioteca-parte scrisa.pdf

30/10/2018 CAE2. 2. SF-Biblioteca-parte scrisaB7F2B9F4C688AF468F8B9DD2AAF041351EDF9ED84502E23E35E3D4
B51BDF2578

CAE 2. 3.Documente de proprietate.pdf

30/10/2018 CAE 2. 3.Documente de proprietateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE2. 4. Planse.pdf

30/10/2018 CAE2. 4. Planse4238C63E511B2974F9801899677611ABD88107A097C6D9651C55EF2
E45D7AB22

CAE2. 5. Certificat de urbanism.pdf

30/10/2018 CAE2. 5. Certificat de urbanismE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE2. 6. Model_F - Biblioteca.pdf

30/10/2018 CAE2. 6. Model_F - Biblioteca5BD3432090F1580C1B97F36B2F588CE8F730E4C4443A6F722BA4F2A
3F8370B23

CAE2. 6. Model_F - Chereteu.pdf

30/10/2018 CAE2. 6. Model_F - Chereteu10499A2A60202E0281E02ED8F7D7CA4F215CBF3B36327BD1092459B
0C5A29424

CAE2. 6. Model_F - Strazi.pdf

30/10/2018 CAE2. 6. Model_F - Strazi9183D19CAE83810862CA49F511B7D71E50EEB001650E75EEBD2CF4
689EB467BB
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

ETF2.3. Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf

18/01/2019 ETF2.3. Declaratia privind eligibilitatea TVA9A74679BA04FA6D2C0EF445CFDF6B40431E1E3FFE953809AD51BAE
0346DA9EAD

ETF2.3. Declaratia de eligibilitate.pdf

18/01/2019 ETF2.3. Declaratia de eligibilitate23A0A5E907F6AD0B804F0F1192DA2FEFBAB993BDA8A169F8DAD312
33CA3E3F35

ETF2.4. Deviz centralizator.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Deviz centralizatorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2.3. Declaratia de angajament.pdf

18/01/2019 ETF2.3. Declaratia de angajament95EB8490A220B2309CCFE3B86CB50533A2AAD7D214B99E8EBD5F91
69D7096F5D

ETF2. 6. DALI Strazi.pdf

18/01/2019 ETF2.6. DALI StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2. 1. Achizitie studiu de trafic.pdf

18/01/2019 ETF2.1. Achizitie studiu de traficE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2.5. SF Biblioteca.pdf

18/01/2019 ETF2.5. SF BibliotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2.4. Model_F - Strazi.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Model_F - Strazi13A17662BE793ADD42EB8373C5D8DF71595CE9FD24F7AD26FF985E
4147F1BC16

ETF2.4. Model_F - Chereteu.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Model_F - Chereteu8AC84B7D617872ADE10147DBC7DF4290D00F2C63BBF19D4CBBBF8
187D74B1FC4

ETF2.4. Model_F - Centralizator.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Model_F - CentralizatorBAD1DF3D38D462737DD98B576C5B29A451ECCB5105D5CBE557BA9
33533412B06

ETF2.4. Model_F - Biblioteca.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Model_F - Biblioteca51685D25CFDE1CAD7E75BFE0B8360CEE6AF92ECDDB4863735F1E3
C3997F5987B

ETF2.4. Devize pe obiect Strazi.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Devize pe obiect StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2.4. Devize pe obiect Chereteu.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Devize pe obiect ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2.4. Devize pe obiect Biblioteca.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Devize pe obiect BibliotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2.4. Deviz general Strazi.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Deviz general StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2.4. Deviz general Chereteu.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Deviz general ChereteuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2.4. Deviz general Biblioteca.pdf

18/01/2019 ETF2.4. Deviz general BibliotecaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2.3. Situatia strazilor.pdf

18/01/2019 ETF2.3. Situatia strazilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N3 clarif. Memoriu Blaj s.pdf

02/03/2021 N3 clarif. Memoriu Blaj3E90D6F224C9D5CD3E97B1CAEE13D60B80D26AF0CB49C79A33850
C92CED8EBFC
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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

12/03/2021 12:38:01
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