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TITLUL PROIECTULUI

Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

MUNICIPIUL BLAJDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4563007Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4563007Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

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

0258710110 / 0258710014

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 26/08/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

sergiustefanescu@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariablaj.ro

PRIMAR

GHEORGHE-VALENTIN ROTAR

0745323654 / 0258710014

sergiustefanescu@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

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

RO16TREZ00321
A480201XXXX

RO16TREZ00321A480
201XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

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

RO60TREZ00321
A480202XXXX

RO60TREZ00321A480
202XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

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

RO07TREZ00321
A480203XXXX

RO07TREZ00321A480
203XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

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

RO38TREZ00321
A426900XXXX

RO38TREZ00321A426
900XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

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

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

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

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

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

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

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

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

5146

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

12 MAR 2010

12 SEP 2011

Valoarea totală proiect: 9,228,349.10 LEI

7,737,542.20 LEIValoare eligibilă proiect:

7,737,542.20 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 7,582,791.36 LEI

Rambursare efectivă: 4,993,302.00 LEI

Uniunea Europeana

4.13 LEI din data de 01 MAR 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

Nu este cazul.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

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

Rezultate
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- sistem rutier S1.1           S=5418.25 mp;
- sistem rutier S1.2           S=3616.66 mp;
- sistem rutier S1.3           S=12189.63 mp;
- sistem rutier S1.4           S=2274.57 mp;
- sistem rutier S1.5           S=189.65 mp;
- sistem rutier S2.1           S=1212 mp;
- sistem rutier S2.2           S=421.53 mp;
- sistem rutier S3              S=2962 mp;
- sistem rutier S4              S=918.84 mp;
- Zid de sprijin                   H=0.7-1.2 m  L=782 m;
- Trotuare                          S=2962 mp;
- Şanţ pereat                     L=421.53 m;
- Rigolă carosabilă scafă  S=1212.23 mp;
- Acostamente                   S=189.7 mp;
- Fundaţie adâncită           L=135 m
- Borduri mari                    L=3771.7 m
- Borduri mici                     L=464 m;
- Cămin monolit                 27.5 m;
- Guri de scurgere             101 buc.

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

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

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

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

38168

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

05 AUG 2014

05 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 607,877.40 LEI

440,485.00 LEIValoare eligibilă proiect:

440,485.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 431,675.30 LEI

Rambursare efectivă: 428,837.00 LEI

Uniunea Europeana

4.40 LEI din data de 01 AUG 2014

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

Măsura de ajutor de stat
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Nu este cazul.

 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

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

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

Rezultate

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

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

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

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

Cod SMIS:

MUNICIPIUL BLAJ - ADMINISTRATIE PUBLICA EFICIENTA

119862

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

13 AUG 2018

12 IUN 2019

Valoarea totală proiect: 262,874.37 LEI

262,874.37 LEIValoare eligibilă proiect:

262,874.37 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 257,616.88 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

4.62 LEI din data de 01 AUG 2018

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

Rezultate

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

Cod SMIS:

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

118781

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

17 OCT 2018

30 SEP 2020

Valoarea totală proiect: 4,175,742.52 LEI

4,064,021.04 LEIValoare eligibilă proiect:

4,064,021.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,982,740.62 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

4.67 LEI din data de 01 OCT 2018

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

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

Obiectivele specifice ale proiectului

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

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

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

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

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

126520

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

08 FEB 2019

08 APR 2021

Valoarea totală proiect: 2,624,758.31 LEI

2,624,758.31 LEIValoare eligibilă proiect:

2,624,758.31 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,572,263.15 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

Rezultate

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere, reabilitare si dotare Cresa la nivelul Municipiului Blaj

121077

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

01 IAN 2018

31 MAI 2021

Valoarea totală proiect: 2,794,587.14 LEI

2,707,717.14 LEIValoare eligibilă proiect:

2,707,717.14 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,653,480.48 LEI

Rambursare efectivă: 2,653,480.48 LEI

Uniunea Europeana

4.75 LEI din data de 01 MAI 2019

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

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

Rezultate

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

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

121064

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

01 DEC 2017

30 NOI 2021

Valoarea totală proiect: 6,246,548.10 LEI

6,175,148.10 LEIValoare eligibilă proiect:

6,175,148.10 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,051,645.12 LEI

Rambursare efectivă: 6,051,645.12 LEI
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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
corespunzatoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finantare, în vederea realizarii conditiilor
pentru o educatie de calitate si cresterea atractivitatii si a gradului de participare a populatiei în învatamântul obligatoriu.
6. Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilitati, prin dotarile corespunzatoare, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de
finantare, în cadrul unitatilor de învatamânt arondate.

Rezultate
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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:

CENTRUL DE ZI PRICHINDELULTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

Fondul Român de Dezvoltare Socială

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:
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Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul 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: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în Municipiul Blaj

Informaţii înregistrare solicitare: 123156 / 25 IUN 2018

Valoarea totală proiect: 23,509,850.80

Valoare eligibilă proiect: 23,287,488.42

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

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

Activităţi finanţate
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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

Împrumuturi

Titlul proiectului: Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj

Informaţii înregistrare solicitare: 123743 / 01 AUG 2018

Valoarea totală proiect: 10,700,750.00

Valoare eligibilă proiect: 10,700,750.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

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.

Rezultate
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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%.

Activităţi finanţate

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

Împrumuturi

Nu este cazul pentru prezentul apel de proiecte.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1.1. Hotarare validare mandat primar.pdf

10/05/2018 1.1. Hotrâre validare mandat primar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.5.Strategia privind modern infrastr.pdf

10/05/2018  14.5.Strategia privind modern infrastr.pdfEAAE57A78B9CC723EC6C701AC16F3D957B74DFB5CCDB197B4F86B
6D2CD7F11A4

1.5. CIF primaria Blaj.pdf

10/05/2018 1.5. CIF primaria Blaj.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.1. CI Primar.pdf

10/05/2018 2.1. CI Primar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3.1. Situatii financiare.pdf

10/05/2018 3.1. Situaii financiare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.1. Model - Declaratia de angajament.pdf

10/05/2018 4.1. Model - Declaratia de angajament.pdf221268B54FA041824D27D1B02C495A111B80A1FB4A6B342F7FBA98B
81F4DC6CB
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

5.1. Model - Declaratia de eligibilitate.pdf

10/05/2018 5.1. Model - Declaratia de eligibilitate.pdf124A3B5ECDFD3FBE4A986A07AE0F2AE1BB50A0BD4E547C35B2A66
D28DA4B6662

6.1. Model - Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdf

10/05/2018 6.1. Model - Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdfB3BA2196DC9221E9D0BE3DEA17CE58329895AFE8B3537B7BE19C16
0E3C5EF84A

7.1. DALI_cresa.pdf

10/05/2018 7.1. DALI_cre.pdfCB3FF1C50281041FB5BE497FF5D91052E46384526675EA81B550BA8
1F4EF7D1B

7.4. Studiu-geotehnic_cresa.pdf

10/05/2018  7.4. Studiu-geotehnic_cre.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.5. Plan topografic.pdf

10/05/2018 7.5. Plan topografic.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.6. Planse_set 1.pdf

10/05/2018 7.6. Plane_set 1.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.7. Planse_set 2.pdf

10/05/2018 7.7. Plane_set 2.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.8. Planse_set 3.pdf

10/05/2018 7.8. Plane_set 3.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.9. Planse_set 4.pdf

10/05/2018 7.9. Plane_set 4.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.10. Planse_set 5.pdf

10/05/2018 7.10. Plane_set 5.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.11. Declaratie proiectant.pdf

10/05/2018 7.11. Declaratie proiectant.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.12. Oferta centrala+montaj.pdf

10/05/2018 7.12. Oferta centrala+montaj.pdfC182EBF44132E24469F9D0763B1556187C96BE2D1343E33AB34AB76
AD4234B34

7.13. Oferta_IT.pdf

10/05/2018 7.13. Ofert_IT.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.14. Oferte bucatarie.pdf

10/05/2018 7.14. Oferte buctrie.pdfDFF612E3BAFD505774141EB9EA102836BCB0E4EB8082ECB61BE902
64257E7883

7.15. Oferte generale_1.pdf

10/05/2018 7.15. Oferte generale_1.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.16. Oferte generale_2.pdf

10/05/2018 7.16. Oferte generale_2.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.17. Oferte generale_3.pdf

10/05/2018 7.17. Oferte generale_3.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.18. Oferte generale_4.pdf

10/05/2018 7.18. Oferte generale_4.pdf6986FE2B1518EA01E665FEB508C7EE566AF47B82EAC384CD8DAE5B
CE89900779

7.19. Oferte generale_5.pdf

10/05/2018 7.19. Oferte generale_5.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.23. Oferte servicii 1.pdf

10/05/2018 7.23. Oferte servicii 1.pdfE53A9FEB1078DAA42EDED6CE7F971ED13EB89F149D8D67891301A
F17960BBAB8

7.20. Oferte_ retea wireless.pdf

10/05/2018 7.20. Oferte_ retea wireless.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.22. Oferte_spatiu de joaca.pdf

10/05/2018 7.22. Oferte_spaiu de joac.pdfE62CE8FDCA9BC2D619E709D30AE412236FEDF79C92D285B101A6F
FA2509975D4

7.21. Oferte_ videointerfon.pdf

10/05/2018 7.21. Oferte_ videointerfon.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.24. Oferte servicii 2.pdf

10/05/2018 7.24. Oferte servicii 2.pdfD58745FDE3FC5C04370B44F4BEEA9981E85D64987CB738CDA33AF9
BE8F1F7C86

7.25. Analiza cost beneficiu.pdf

10/05/2018 7.25. Analiza cost beneficiu.pdfA7E0F0AB6EF9039976DDBF055393035DAEB356EE66716405C3BFAB
2C57A6E574
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

7.26. Liste de cantitati.pdf

10/05/2018 7.26. Liste de cantiti.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.1.Certificat de urbanism.pdf

10/05/2018 8.1.Certificat de urbanism.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.1. Aviz Mediu.pdf

10/05/2018 9.1. Aviz Mediu.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.1. HCL aprobare.pdf

10/05/2018  10.1. HCL aprobare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.2. Descrierea investitiei.pdf

10/05/2018 10.2. Descrierea investiiei.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.3. Anexa 3_Strategia de monitorizare.pdf

10/05/2018 10.3. Anexa 3_Strategia de monitorizare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.4. Anexa 4_Plan de monitorizare.pdf

10/05/2018  10.4. Anexa 4_Plan de monitorizare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.1. Lista de echipamente, lucrari sau servicii.pdf

10/05/2018 12.1. Lista de echipamente, lucrri sau servicii.pdfDCBF3515C736611935FE3C284D4923B53CFF558DF32014BF39FC0A
3A3D86C174

13.1. Nota privind incadrarea in standarde de cost.pdf

10/05/2018 13.1. Nota privind incadrarea in standarde de cost.pdf9F85CFD06941873EF4CD5CE1FA0F7148439283F6A8734E23E01DDC
21EFF799BA

14.1.Strategia Europa 2020.pdf

10/05/2018 14.1.Strategia Europa 2020.pdf83FFA694563D598255F817606B16F47A739BA870CE2621523E0F87DB
5F29E281

14.3.Acord de Parteneriat 2014-2020.pdf

10/05/2018 14.3.Acord de Parteneriat 2014-2020.pdfACDCAFCB1C81F8DCB38477D049FA5272493482BD68407C1AA314C
BA5EF0AEFB5

1.4. CI Primar.pdf

10/05/2018 1.4. CI Primar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.7. Extras_strategie reducerea parasirii timpurii a scolii.pdf

10/05/2018 14.7. Extras_strategie reducerea parasirii timpurii a scolii.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.6. Extras_strategie modernizare infrastr.pdf

10/05/2018 14.6. Extras_strategie modernizare infrastr.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.8.Strategia Regiunii Centru 2014-2020.pdf

10/05/2018 14.8.Strategia Regiunii Centru 2014-2020.pdfE0A11CBF2A07423DA97A760688866851E2D4652C263D7AC6E8D17B
6A841FA48F

14.9.Extras relevant_Strat Reg Centru 2014-2020.pdf

10/05/2018 14.9.Extras relevant_Strat Reg Centru 2014-2020.pdf07235E792916F1DD95259416EE98B057A29825933AF6606EE7077E90
9290A501

14.10.Strateg de dezv a Munici Blaj 2014-2020.pdf

10/05/2018  14.10.Strateg de dezv a Munici Blaj 2014-2020.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.11.Extras relev _Strateg de dezv a Municip Blaj.pdf

10/05/2018 14.11.Extras relev _Strateg de dezv a Municip Blaj.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.12. HCL strateg de dezv Mun Blaj 2014-2020.pdf

10/05/2018 14.12. HCL strateg de dezv Mun Blaj 2014-2020.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.1. Aviz Ministerul Educatiei_Cresa.pdf

10/05/2018 15.1. Aviz Ministerul Educaiei_Cre.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16.1. CF+Incheiere final.pdf

10/05/2018 16.1. CF+Încheiere final.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16.2. Plan amplasament vizat OCPI.pdf

10/05/2018  16.2. Plan amplasament vizat OCPI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.4. Fisele de post_echipa proiect implementare.pdf

10/05/2018 17.4. Fiele de post_echipa proiect implementare.pdfD1A904142D8349D02B1CD855AF38D9B1DED3397C2EC123A6822D0
C5F2453642D

17.1. Regulament de organizare si functionare_Primarie.pdf

10/05/2018 17.1. Regulament de organizare i funcionare_Primrie.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.2. Regulament de ordine interioara_Primarie.pdf

10/05/2018 17.2. Regulament de ordine interioar_Primrie.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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17.3. CV-uri_echipa de proiect implementare.pdf

10/05/2018 17.3. CV-uri_echipa de proiect implementare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.5. Contract salubritate.pdf

10/05/2018 17.5. Contract salubritate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.7. Tabel cereri+cereri inscriere Cresa.pdf

10/05/2018 17.7. Tabel cereri+cereri înscriere Cre.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.8. Documente voluntar persoana varstnica.pdf

10/05/2018 17.8. Documente voluntar persoan vârstnic.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.9. Organigrama propusa.pdf

10/05/2018 17.9. Organigram propus.pdf24B184B2477CE05F0742E6E447F93F3F1B02C32F8F54533BD8F44B3
ADE9A5458

17.14.Declaratie depunere POCU.pdf

10/05/2018 17.14.Declaratie depunere POCU.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.10. Adresa INSE punctaj.pdf

10/05/2018 17.10. Adres INSE punctaj.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.12. Declaratia complementaritate proiect POR 10.pdf

10/05/2018 17.12. Declaraia complementaritate proiect POR 10.pdfC078508D955792D80720201C76A6EE1756544A3324E41B9FAFB815B
8AA4DE435

17.13.Declaratie Cresa- serviciu nou.pdf

10/05/2018 17.13.Declaratie Cresa- serviciu nou.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.15.Declaratie estimare numar copii.pdf

10/05/2018  17.15.Declaratie estimare numr copii.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.17. Buget proiect.pdf

10/05/2018 17.17. Buget proiect.pdfD3A7BABD683AC3B9329298F740459705C827786C74F1602377638FC
176121AF5

17.19. Plan de mentenanta.pdf

10/05/2018 17.19. Plan de mentenanta.pdf5A912BD6019D7F6D26DA1C5470FFC36601155BD6C59B318BB8B045
189F040081

7.2. Expertiza tehnica_cresa.pdf

10/05/2018 7.2. Expertiza tehnic_cre.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.2. Hotarare constituire Consiliu Local.pdf

10/05/2018 1.2. Hotrâre constituire Consiliu Local.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.3. Hotarare validare mandate consilieri locali.pdf

10/05/2018 1.3. Hotrâre validare mandate consilieri locali.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.3. Audit-energetic_cresa.pdf

10/05/2018 7.3. Audit-energetic_cre.pdfB39FFE03D121A0BCD704186E0656AB60148BC66423C1CA90B41C75
359331321A

11.1. Deviz general.pdf

10/05/2018  11.1. Deviz general.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.2.Extras relevant_Strategia Europa 2020.pdf

10/05/2018 14.2.Extras relevant_Strategia Europa 2020.pdf104FEF38ECECE2335B5B35EAE21D409953BC0F0C27AD36BDD04CD
7437C9535A3

14.4.Extras relevant _Acord de partem 2014-2020.pdf

10/05/2018 14.4.Extras relevant _Acord de partem 2014-2020.pdf9B0BAF4570FBB5271404124E035F0C717102C1847AE18806B2DD824
836A6FB42

17.6. Adresa reciclare contract salubritate.pdf

10/05/2018 17.6. Adres reciclare contract salubritate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.11. Indicele dezvoltarii umane.pdf

10/05/2018 17.11. Indicele dezvoltarii umane.pdfCED44B23E0349C9104C94FD5D9D66520985CD5C097177C7DB12619
A4F1186946

17.16. Model H Tabel centralizator numere cadastrale.pdf

10/05/2018 17.16. Model H Tabel centralizator numere cadastrale.
pdf

5F8D08FD0DFAA8320728C0483A60A711CB13ACB9FD91BAC0D8B25
C431730B62E

17.18. Completari capacitate administrativa solicitant.pdf

10/05/2018 17.18. Completri capacitate administrativ solicitant.pdf2E915E757F5AC3BA9624E86F92834469463901987CEF1DBBB1F2693
25DCB818A

CTR1-HCL de modificare.pdf

01/02/2019 CTR1-HCL de modificare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1-Lista echipamente.pdf

01/02/2019 CTR1-Lista echipamente.pdfBEEE87297F0655BADBC1855C4CC8976C3667F040F5EA52FAF0F40F
14C1F5E104
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CTR1_Declaratie modificari in evaluare.pdf

01/02/2019 CTR1_Declaratie modificari in evaluare.pdfB39DC187A29E001513E048EE412F68942CDBC34839ADEF4C27A1B9
FF0D3565B9

CTR1_Certificat de cazier fiscal.pdf

01/02/2019 CTR1_Certificat de cazier fiscal.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1_Certificate fiscale.pdf

01/02/2019  CTR1_Certificate fiscale.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1_Declaratia de angajament.pdf

01/02/2019 CTR1_Declaratia de angajament.pdf8395CAC1B538BFA0609703B9491F65A249F63260E021D301AB52D52
F8BBBD606

CTR1-HCL aprobare proiect.pdf

01/02/2019 CTR1-HCL aprobare proiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1_DG si DO-uri.pdf

01/02/2019 CTR1_DG si DO-uri.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1_Documente de proprietate.pdf

01/02/2019 CTR1_Documente de proprietate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1_Graficul cererilor de rambursare.pdf

01/02/2019 CTR1_Graficul cererilor de rambursare.pdfFCDCE1F6085A54916777B393D32E3F797A3512B11ED33CD62EC736
69A3094222

CTR1-Anexa 2 la HCL 22.pdf

01/02/2019 CTR1-Anexa 2 la HCL 22.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1-Formular 1.pdf

01/02/2019 CTR1-Formular 1.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1-Formular 23.pdf

01/02/2019 CTR1-Formular 23.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1_Declaratie eligibilitate contractare.pdf

01/02/2019 CTR1_Declaratie eligibilitate contractare.pdfC1D41FDBDB7653293464CF29A189604CC416FE2C34ED03EEFF49F8
AAE4ED490D

CTR2-Lista echipamente semnata.pdf

06/02/2019 CTR2-Lista echipamente semnata.pdf3EF457F9953CE4DEE3FB3BE1581C5F7A88514E2BB88887141A51348
E11134C98

CTR2-Declaratia privind  nedeductibilitatea TVA semnat.pdf

06/02/2019 CTR2-Declaratia privind nedeductibilitatea TVA semnat.pdfDCCDBDCC9909CB645F31423432763BF6F8226E58D1EA7F8F2A412A
5F967EDDA5

N3_Memoriu Justificativ.pdf

02/04/2020 N3_Memoriu Justificativ.pdf29FDA9EC09939E6D7DB597AF93691121B62E95EBB84719767F2E105
B09B615DD

N3_Opis al documentelor.pdf

02/04/2020 N3_Opis al documentelor.pdf0456BF802374FDFF287E77E0153098AA25B90F4502B658911BCFF9C
B837B173D

N3_Anexa 4-Graficul cererilor de pre.rambursare.plata.pdf

02/04/2020 N3_Anexa 4-Graficul cererilor de pre.rambursare.plata.pdfAB25F56C0C078230F47C76B46A943B10084259330B39DAF2961CDE6
E22434479

N4_Memoriu Justificativ.pdf

07/10/2020 N4_Memoriu JustificativD3DFC7B2A82F0589DEA4920429D4EC19E3C31E79F33B1B38CF1381
5C39FB1919

N4_Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinantare, rambursare, plata.pdf

07/10/2020 N4_Anexa 4 - Graficul cererilor de prefinanare, rambursare, platDFBE705329BC92111049E47F6A07D5CC606F3F1C296E4EF3BD15A8
E0BF7BD2B4

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU
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NU

NU

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

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

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Barta Dorinda

Şef serviciu de asistenţă socialăFuncţie :

Telefon : 0752242310

dorindabarta@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Barta  Dorinda

Şef serviciu de asistenţă socialăFuncţie :

Telefon : 0752242310

dorindabarta@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

În ceea ce priveşte capacitatea operaţională a solicitantului, menţionăm faptul că în vederea implementării proiectului propus spre
finanţare în condiţii optime a fost propusă o echipă de proiect formată dintr-un număr de 6 persoane din care: manager proiect,
responsabil financiar, responsabil achiziţii, responsabil tehnic, responsabil informare şi publicitate, asistent manager. De-a lungul timpului,
solicitantul a acumulat experienţă în gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă sau care în momentul de faţă se află în evaluare,
printre care amintim:  ”Municipiul Blaj-Administraţie publică eficientă POCA”, ”Amenajarea unui spaţiu verde în incinta imobilului înscris în
CF. Nr.77100-Parc Veza Blaj”, ”Modernizare străzi urbane Tudor Vladimirescu şi Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj, judeţul Alba”,
”Crearea centrului naţional de informare şi promovare turistică Blaj şi dotarea acestuia”. Referitor la unitatea de implementare a proiectului
aşa cum am menţionat anterior, la nivelul proiectului s-a constituit o echipă de proiect formată dintr-un număr de 6 persoane. Persoanele
implicate în cadrul echipei de proiect deţin calificările şi competenţele necesare pentru desfăşurarea activităţii ce li se cuvine în funcţie de
postul deţinut. Având în vedere limita de caractere secţiunea este detaliată într-un document distinct ataşat cererii de finanţare.

Capacitate administrativă

Referitor la capacitatea financiară, în cazul solicitantului, Unitatea Administrativă Municipiul Blaj prin intermediul Declaraţiei de angajament
îşi asumă responsabilitatea de a asigura contribuţia proprie precum şi alte cheltuieli necesare cu scopul de a ducea la îndeplinire
implementarea proiectului în condiţii corespunzătoare. Un alt motiv prin care solicitantul demonstrează faptul că deţine capacitate
financiară rezultă din experienţa acumulată  în gestionarea fondurilor nereambursabile. Totodată în vederea evaluării capacităţii financiare,
precizăm faptul că Unitatea Administrativă Municipiul Blaj deţine un grad de îndatorare de 0% la finele anului 2016 potrivit datelor
existente în cadrul documentelor financiare  ataşate prezentului proiect precum şi un grad de autofinanţare de 21,10% potrivit aceloraşi
surse.

Capacitate financiară

Capacitate solicitant
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     În ceea ce priveşte capacitatea tehnică, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj va dispune în echipa de implementare a
proiectului în cadrul perioadei de implementare de un responsabil tehnic. Acesta va avea atribuţii şi responsabilităţi specifice domeniului
tehnic, printre care amintim supravegherea activităţilor şi realizarea lucrărilor stabilite în cadrul documentaţiilor tehnice. Totodată în acest
sens, în perioada de implementare a proiectului va fi asigurată asistenţa tehnică coprespunzătoare prin intermediul proiectantului şi
dirigintelui de şantier furnizat de către o firmă specializată, contractată în acest sens. În acest sens, pe perioada de implementare a
proiectului, aceştia vor fi răspunzători de derularea lucrărilor de extindere şi reabilitare a creşei în conformitate cu prevederile
documentaţiei tehnico-economice şi a contractului de finanţare la momentul respectiv.

Capacitate tehnică

În ceea ce priveşte capacitatea juridică, menţionăm faptul că, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, în cadrul Primăriei Blaj
există birou juridic contencios, care are următoarele atribuţii în acest sens:
-formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, interogaţii, recursuri, cereri de revizuire, contestaţii în anulare;
-formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale Primăriei;
-legalizează şi investesc cu formula executorie hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile;
-formulează în termen răspunsuri scrise cu privire la sesizările cetăţenilor în legătură cu litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
-asigură realizarea bibliotecii juridice; colaborează cu toate compartimentele Primăriei pe probleme specifice activităţii serviciului;
-colaborează cu alte organe şi autorităţi; urmărirea şi recuperarea sumelor datorate bugetului local;
-încheiere contracte;
-formulează în termen legal răspunsuri scrise către petenţi.

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Locul de implementare al proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul
Municipiului Blaj” este în Municipiul Blaj, judeţul Alba, România, strada Eroilor Nr.22.
Suprafaţa terenului pe care se va realiza investiţia este de 2.275 mp fiind identificată cu
numărul cadastral 77354. Clădirea asupra căreia se va realiza investiţia, respectiv Creşa
este se identifică cu numărul cadastral 77354-C1 în cadrul extrasului de carte funciară,
având o suprafaţă construită la sol de 361 mp.

Centru

Alba

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Blaj
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă schimbarea destinaţiei unei clădiri din grădiniţă în creşă prin lucrări de extindere, reabilitare şi
dotarea adecvată necesităţilor învăţământului antepreşcolar în vederea creşterii accesului, calităţii şi atractivităţii educaţiei pentru copiii din
cadrul Municipiului Blaj.
Proiectul ”Extindere, reablitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” prin obiectivele stabilite contribuie la atingerea obiectivului
priorităţii de investiţie POR 10.1.a, respectiv la creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Schimbarea destinaţiei unei clădiri din grădiniţă în creşă şi dotarea corespunzătoare a acesteia ce constă în creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la 125 dotări/echipamente în termen de 25 de luni de la semnarea contractului
de finanţare.

2. Extinderea creşei de la o suprafaţă  desfăşurată existentă de 1083,00 mp la o suprafaţă desfăşurată propusă de 1587,74 mp în
termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

3. Adaptarea corespunzătoare a clădirii în care va funcţiona creşa în vederea asigurării accesibilităţii şi mobilităţii persoanelor cu
dizabilităţi în cadrul creşei prin realizare rampă de acces, montare bare de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille
în termen de 25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului de dotări achiziţionate de la 0
dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125 dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen
de 25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

2. O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată existentă de 1083,00 mp la momentul
implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de 1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de
la semnarea contractului de finanţare.

3. O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată corespunzător pentru persoanele cu
dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de
25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

4. Creşterea numărului total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului de la o
capacitatea de 0 copii, dintre care: 0 fete, 0 băieţi, 0 persoane cu dizabilităţi şi 0 persoane aparţinând categoriilor dezavantajate,
valori la începutul perioadei de implementare la o capacitate de 80 de copii, dintre care 37 fete, 43 băieţi, 0 persoane cu
dizabilităţi şi 0 persoane aparţinând categoriilor dezavantaje, valori la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului în termen
de 25 de luni de la semnarea contractului de finanţare.

5. Schimbarea destinaţiei categoriei infrastructurii subiect al proiectului de la nivel preşcolar la începutul implementării proiectului la
nivel antepreşcolar la finalul implementării proiectului.

Context

CONTEXTUL ECONOMIC
Municipiul Blaj este situat în partea răsăriteană a judeţului Alba în cadrul regiunii de dezvoltare Centru. Municipiul Blaj este amplasat la
23 55’ longitudine estică şi 46 10’ latitudine nordică, ceea ce ii conferă o poziţie relativ centrală în cuprinsul ţării. Blajul este situat la o
altitudine medie de 260m. Poziţia sa, aproximativ în mijlocul ţării, îi conferă multiple avantaje, legate de legături economice avantajoase cu
centrele din Podişul Târnavelor, Munţii Apuseni, Carpaţii Meridionali, şi Culoarul Mureşului. Municipiul Blaj se află în partea răsăriteană a
judeţului Alba.
În ceea ce priveşte infrastructura de învăţământ prescolar, potrivit datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică la nivelul
Municipiului Blaj, în anul şcolar  2017-2018  funcţionează 7 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, dintre care  1 unitate cu
personalitate juridica de nivel prescolar, un număr de 4 structuri de nivel prescolar arondate unitatilor de invatamant cu personalitate
juridică si 1 unitate  de invatamant care include si nivelul prescolar.  Totodată, potrivit INS, în anul 2016 unităţile educaţionale din
Municipiul Blaj erau dotate cu 212 săli de clasă şi cabinete şcolare, 30 laboratoare şcolare, 12 săli de gimnastică, 3 ateliere şcolare, 6
terenuri de sport şi 447 PC-uri.

CONTEXTUL SOCIAL
În ceea ce priveşte contextul social, în cadrul unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Blaj, infrastructura de învăţământ

reprezintă un domeniu prioritizat de către administraţia locală având în vedere faptul că investiţiile în educaţia copiilor indiferent de nivelul
şcolar  contribuie la dezvoltarea armonioasă a societăţii.

Referitor la populaţia şcolară, potrivit INS la nivelul Municipiului Blaj la nivelul anului 2016 dintr-un număr total al populaţiei de
20.630  de persoane, un procent de 4,37% (919) reprezintă populaţia cu vârsta cuprinsă între 0-4 ani. Totodată în ceea ce priveşte
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populaţia pe niveluri de educaţie, în anul 2016 dintr-un total de 4.324 de persoane, un procent de 0,87% (38) reprezintă numărul de copii
înscrişi în creşe ( preciză încă o dată faptul că la nivelul Municipiului Blaj nu există în prezent o creşă ci doar un centru de zi (serviciu
social licenţiat) destinat copiilor antepreşcolari aflat în administrarea Bisericii Ortodoxe Române)).

Situaţia personalului didactic la nivelul Municipiului Blaj, potrivit datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică în anul
2016 arată faptul că dintr-un număr de 319 cadre didactice, un procent de 0,62% (2) îşi desfăşoară activitatea în ciclul antepreşcolar.

Implicarea administraţiei publice pentru obţinerea de finanţare în vederea înfiinţării unei creşe prin investiţii în extinderea şi
reabilitarea unei clădiri aflată în proprietatea şi administrarea acesteia este justificată de nevoia existentă la nivelul comunităţii de astfel de
servicii având în vedere faptul că există numeroşi părinţi care din considerente financiare trebuie să se reîntoarcă la serviciu şi nu au cu
cine să-şi lase copiii. Totodată având în vedere faptul că se doreşte încurajarea creşterii natalităţii în rândul populaţiei, ca fiind un principiu
susţinut atât la nivel naţional cât şi european, transformarea grădiniţei în creşă, extinderea capacităţii acesteia, reabilitarea şi dotarea
corespunzătoare în funcţie de necesităţile copiilor de această vârstă va contribui la susţinerea acestui principiu prin creşterea calităţii vieţii
în Municipiul Blaj precum şi satisfacerea necesităţilor părinţilor.

CONTEXTUL DEMOGRAFIC
Referitor la contextul demografic, datele furnizate de către Institutul Naţional de Statistică arată faptul că, la nivelul Municipiului

Blaj, în anul 2016 se înregistrează un număr de 20.994 de locuitori, în scădere cu 0,25% spre deosebire de anul 2015. Totuşi, potrivit
prognozei populaţiei din cadrul STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BLAJ 2014-2020 aprobată prin HCL nr.23 din data de
04.02.2014 se estimează o creştere a populaţiei la nivelul Municipiului Blaj de la 22.272 de locuitori în anul 2015 la 22.909 locuitori în anul
2020.

COMPLEMENTARITATEA CU DOCUMENTE STRATEGICE RELEVANTE
Investiţia propusă este complementară cu STRATEGIA EUROPA 2020 având în vedere faptul că prin intermediul investiţiei ce

se doreşte a se realiza şi care constă în schimbarea destinaţiei unei clădiri în care actualmente funcţionează o grădiniţă prin mutarea
acesteia într-o altă clădire şi realizarea de lucrări de extindere, reabilitare  şi dotare în vederea funcţionării unei creşe, care urmează a fi
înfiinţată. Această investiţie contribuie la atingerea obiectivelor din cadrul strategiei la nivel naţional pentru statele membre ce urmăresc
efectuarea de investiţii eficiente în sistemele de învăţământ şi formare la toate nivelurile, inclusiv antepreşcolar.

Proiectul ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj”,  contribuie la îndeplinirea obiectivului tematic
referitor la investiţii în educaţie, formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor şi învăţare pe tot parcursul vieţii din cadrul
ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 prin intermediul investiţiilor în infrastructura educaţională antepreşcolară, fiind propuse prin
prezenta investiţie lucrări de:
• Extindere şi reabilitare clădire;
• Amenajarea spaţiilor interioare;
• Dotarea corespunzătoare a infrastructurii.

În ceea ce priveşte STRATEGIA PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 2017-2023, proiectul este
complementar având în vedere faptul că investiţia ce se doreşte a se realiza contribuie la îndeplinirea obiectivului 2 aferent acţiunii
strategice pentru pilonul 1 şi care urmăreşte creşterea capacităţii de şcolarizare în învăţământul antepreşcolar şi care cuprinde printre
acţiunile strategice şi reabilitarea, modernizarea şi extinderea unităţilor de învăţământ cu nivel antepreşcolar şi preşcolar.

Totodată proiectul propus este complementar prin acţiunile sale cu STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND REDUCEREA
PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII, contribuind prin acţiunile propuse la îndeplinirea pilonului 1 ce susţine asigurarea accesului la educaţie şi
o educaţie de calitate pentru toţi copiii. Astfel că, intervenţiile de extindere şi reabilitare precum şi dotarea infrastructurii educaţionale va
contribui la oferirea unor condiţii corespunzătoare pentru copiii care fac primii paşi în viaţă în întreg procesul de dezvoltare şi asimilare de
cunoştinţe şi informaţii noi. Acest lucru va contribui la creşterea ratelor de înscriere a copiilor în educaţia timpurie  ceea ce va avea un
impact pozitiv în determinarea acestora de a rămâne în şcoală pe mai departe.

Prin intermediul activităţilor de extindere, reabilitare şi dotare asupra clădirii care se doreşte transformată în creşă, proiectul
contribuie la susţinerea măsurii 1.3.1 din cadrul STRATEGIEI REGIUNII CENTRU 2014-2020, care susţine realizarea unor astfel de
investiţii în cadrul infrastructurii de educaţie.

Astfel, analizând situaţia existentă în prezent la nivelul Municipiului Blaj precum şi identificarea unor nevoi în acest sens, se
consideră oportună realizarea unei investiţii în extinderea infrastructurii educaţionale antepreşcolare, în vederea asigurării condiţiilor
corespunzătoare pentru dezvoltarea copiilor şi oferirea unei alternative optime părinţilor.

COMPLEMENTARITATE CU ALTE PROIECTE
        În privinţa complementării proiectului cu alte proiecte finanţate în cadrul altor programe operaţionale/axe prioritare/priorităţi de
investiţii/obiective specifice menţionăm faptul că, acesta este complementar cu proiectul ”Moderinzare strazi urbane Tudor Vladimirescu si
Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj, judetul Alba” prin prisma faptului că cel din urmă contribuie la fluidizarea traficului urban şi
reducerea timpului de transport pentru locuitorii Municipiului Blaj. Astfel că, aceste investiţii au un impact pozitiv şi asupra viitoarei Creşe,
prin îmbunătăţirea condiţiilor de transport al copiilor către Creşă. În acest sens, proiectul se identifică cu, codul SMIS 5146, depus în
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, având o valoare totală de 9.228.349 lei şi valoarea eligibilă de 7.737.542 lei.

Referitor la complementaritate cu alte proiecte, menţionăm faptul că solicitantul, Unitatea Adminstrativ Teritorială Municipiul
Blaj a mai depus un proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de Investiţie 10.1.b în vederea realizării de
lucrări de intervenţii ce constă în extinderea, reabilitarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale Simion Bărnuţiu, structura I M Moldovan şi structura
P P Aaron. Proiectul are codul SMIS 121064, data depunerii este 16.03.2018, valoarea proiectului este 6.246.548,10 lei şi valoarea
eligibilă de 6,051,645.12 lei.
Cele două proiecte relaţionează în mod direct având în vedere faptul că proiectul depus în cadrul priorităţii de investiţie 10.1.b se
adresează aceluiaşi segment de grup ţintă şi anume, copii, profesori şi părinţi prin oferirea cadrului optim de învăţare. Realizarea de
investiţii în cadrul şcolii gimnaziale va oferi oportunitatea copiilor din creşă care vor deveni mai târziu elevi de a beneficia de investiţiile
realizate acum.

Justificare

Prin intermediul proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” se doreşte obţinerea de fonduri
nerambursabile în vederea realizării de lucrări de extindere şi reabilitare a clădirii în care se regăseşte creşa. Totodată în cadrul proiectului
se doreşte dotarea infrastructurii educaţionale astfel încât nevoile copiilor de vârstă antepreşcolară să fie pe deplin satisfăcute şi astfel
încât să existe o dezvoltare armonioasă a acestora.  Realizarea acestor investiţii va contribui la îndeplinirea obiectivului specific al
priorităţii de investiţii 10.1.a care face referire la la creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.
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Principalele probleme care justifică intervenţiile
Accesul universal la învăţământul obligatoriu reprezintă un obiectiv important pentru România. Creşa, ca serviciu destinat copiilor sub 3
ani, a fost dezvoltată şi în ţara noastră, cu deosebire în anii 70-80. Cea mai amplă dezvoltare s-a înregistrat în 1980 când în România
existau 902 creşe şi 90.000 de copii îngrijiţi în creşe.
În 2011, doar 2% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani erau înscrişi la creşă, majoritatea covârşitoare a acestora aflându-se în
grija unui părinte sau a familiei, situaţie determinată de un deficit semnificativ de servicii de îngrijire de tip creşă accesibile din punct de
vedere financiar. Investiţiile în infrastructură şi în dezvoltarea instituţională pentru educaţia copiilor antepreşcolari sunt la un nivel foarte
redus, generând o disponibilitate limitată, o calitate şi o accesibilitate inconsecvente în ceea ce priveşte învăţământul timpuriu şi preşcolar,
cu efecte asupra înscrierii şi performanţei în sistemul de învăţământ obligatoriu, reprezentând, de asemenea, o barieră în calea participării
părinţilor pe piaţa muncii. Potrivit studiului ”Educaţia timpurie în România” realizat de UNICEF s-a constat faptul că 40% din creşe au fost
renovate în ultimii ani iar clădirile creşelor sunt zugrăvite şi în exterior în proporţie de 58%. Referitor  la spaţiul din interior, creşele deţine
de obicei 2 încăperi, una destinată dormitului şi cealaltă destinată activităţilor zilnice pentru fiecare grupă de copii. În privinţa utilităţilor se
constată că bucătăriile sunt utilate corespunzător la 56% dintre creşe iar în privinţa grupurilor sanitare se remarcă faptul că, doar 54% din
cazuri sunt dimensionate în raport cu vârsta copilului (dimensiunea chiuvetelor şi vaselor W.C.). Pentru dezvoltarea copilului sunt foarte
importante experienţele în aer liber. Aceste experienţe sunt destul de limitate în creşe, ţinându-se cont de faptul că odată cu instalarea
frigului copiii nu sunt scoşi deloc în aer liber. Există şi creşe în care copiii nu sunt scoşi afară niciodată din lipsa unui spaţiu arondat creşei,
sau a unui spaţiu amenajat pentru confortul minim şi siguranţa copiilor şi a personalului. Potrivit aceluiaşi studiu dotarea creşelor este
foarte importantă astfel că acestea trebuie să fie amenajate în aşa fel încât să satisfacă nevoile copilului. De asemenea, el trebuie să fie
suficient de diversificat pentru a încuraja creativitatea, experimentarea, capacitatea de a face descoperiri şi de a rezolva probleme. Datele
prezentate arată că doar 42% dintre creşe sunt mobilate corespunzător vârstei copilului iar în cazul jucăriilor doar pentru 17% dintre creşe
acestea sunt suficiente şi adaptate vârstei copilului.

Modalitatea în care proiectul se adresează acestor nevoi
În cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” se propune realizarea unor lucrări de

extindere şi reabilitare a clădirii destinată copiilor de învăţământ antepreşcolar, amenajarea curţii interioare şi dotare corespunzătoare
adaptată nevoilor acestei categorii de copii. Realizarea acestui proiect contribuie la satisfacerea la nivelul Municipiului Balj a nevoii de
constituire  a unui cadrul instituţional adecvat care asigură îngrijirea copiilor până la vârsta de trei ani un anumit număr de ore sau zile pe
săptămână. Menţionăm faptul că, în prezent, în Municipiul Blaj  nu există o creşă ci doar un centru de zi ( serviciu social licenţiat) destinat
copiilor antepreşcolari aflat în administrarea Bisericii Ortodoxe Române. Totodată având în vedere faptul că funcţiunea actuală a clădirii
este de grădiniţă ( urmând ca aceasta să se mute într-o altă locaţie) şi adaptată nevoilor unei alte categorii de copii de vârstă preşcolară
este necesar a se realiza investiţii prin care clădirea trace printr-un proces de extindere, reabilitare şi dotare corespunzătoare pentru o
creşă.

Necesitatea implementării proiectului
Necesitatea implementării proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj”  rezidă din faptul că în

această comunitate nu există în prezent o creşă, consideră oportună şi justificată necesitatea de extindere, reabilitare şi dotare a clădirii în
care funcţionează în prezent o grădiniţă (care începând cu anul şcolar 2018-2019 se va muta într-o altă clădire reabilitată) şi
transformarea destinaţiei acesteia în creşă, în vederea asigurării furnizării acestui tip de serviciu la nivelul comunităţii. Totodată
necesitatea implementării proiectului rezultă din existenţa la nivelul Municipiulul Blaj în anul  2016 a unui număr de 169 de copii nou-
născuţi conform adresei INSE nr.493/19.02.2018 şi care la un moment dat vor avea nevoie de supraveghere specializată într-un cadru
adecvat, acest lucru fiind de real ajutor şi părinţilor care din considerente de timp sau de ordin financiar sau lipsa unui ajutor ( bunici) nu
au cu cine să-şi lase copiii. Potrivit studiului ”Educaţia timpurie în România” există o nevoie de creşă pentru copii sub 2 ani, din datele
colectate rezultând faptul că 72% dintre mame şi-au reluat serviciul înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului iar 30% dintre femei
şi-au reluat serviciul înainte de împlinirea vârstei de 1 an al copilului. Motivul reluării serviciului într-o proporţie atât de mare nu s-a datorat
lipsei dreptului la concediu de îngrijire. Printre principalele motive invocate se remarcă decizia de a relua serviciul din motive de bani (
62%), din teama de a nu pierde serviciul ( 45%) , pentru carierea profesională (29%) sau alte motive. Mai mult în acest sens, au fost
înregistrate cereri din partea părinţilor pentru creşă, fiind anexat la cererea de finanţare un tabel centralizator. Astfel, analizând situaţia
existentă în prezent la nivelul Municipiului Blaj precum şi identificarea unor nevoi în acest sens, se consideră oportună realizarea unei
investiţii în extinderea infrastructurii educaţionale antepreşcolare, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru dezvoltarea
copiilor şi oferirea unei alternative optime părinţilor.

Nu în ultimul rând, necesitatea proiectului rezultă din identificarea unei linii de finanţare nerambursabile, respectiv Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1., având în vedere faptul că, UAT Municipiul Blaj nu deţine
resurse financiare pentru susţinerea integrală a investiţiei.

În ceea ce priveşte STRATEGIA EUROPA 2020, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice stabilite la nivel
naţional pentru statele membre ce urmăresc efectuarea de investiţii eficiente în sistemele de învăţământ inclusiv la nivel antepreşcolar
prin investiţiile ce se doresc a se realiza ( extindere, reabilitare şi dotare) astfel încât calitatea serviciilor educaţionale oferite să se ridice la
cele mai standarde calitative iar copiii să se dezvolte într-un mod armonios.

Referitor la ACORDUL DE PARTENERIAT, proiectul prin investiţiile ce constă în extindere, reabilitare şi dotare a infrastructurii
educaţionale contribuie la îndeplinirea obiectivului tematic referitor la realizarea de investiţii în educaţie,  formare profesională şi
dezvoltare de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

În ceea ce priveşte STRATEGIA PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 2017-2023, justificarea
modalităţii prin care proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului 2 aferent acţiuni strategice pentru pilonul 1 care urmăreşte creşterea
capacităii de şcolarizare în învăţământul antepreşcolar constă în acţiunea de extindere a clădirii existente în vederea creşterii capacităţii
acesteia.

În ceea ce priveşte STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND REDUCEREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII, proiectul contribuie
prin acţiunile sale la îndeplinirea pilonului 1 ce susţine asigurarea accesului la educaţie şi o educaţie de calitate pentru toţi copiii. Aşadar
prin intermediul investiţiile de reabilitare şi dotare corespunzătoare se urmăreşte creşterea calităţii actului educaţional şi oferirea celor mai
bune condiţii copiiilor în cadrul creşei.

Nu în ultimul rând, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor din cadrul STRATEGIEI REGIUNII CENTRU 2014-2020 care
susţine realizarea unor astfel de investiţii în educaţie.

În concluzia celor spuse mai sus, prin implementarea măsurilor propuse în cadrul proiectului ” Extindere, reabilitare şi dotare
Creşă la nivelul Municipiului Blaj” se urmăreşte asigurarea unei educaţii antepreşcolare în condiţii corespunzătoare în perioada copilăriei
timpurii. Acest lucru vizează dezvoltarea generală a copilului, care urmează să îi asigure acestuia un start bun în viaţă.

În ceea ce priveşte motivaţia pentru care proiectul a fost prioritizat în cadrul Documentului Justificativ, menţionăm faptul că
acesta nu a fost abordat având în vedere faptul că doar autorităţile publice locale care intră în categoria municipiilor reşedinţă de judeţ au
obligativitatea de a elabora acest document în vederea accesării Axei Prioritare 4 a Programului Operaţional Regional.

Grup ţintă
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În cadrul acestei secţiuni vor fi prezentaţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul
Municipiulul Blaj” ca urmare a implementării proiectului depus spre finanţare.

Beneficiarii direcţi
Prinicipalii beneficiari ai proiectului vor fi copiii din cadrul Creşei, care vor petrece o bună parte din timp acolo şi cadrele

didactice şi persoanalul aferent creşei care îşi vor desfăşura activitatea în cadrul acesteia. În acest fel, prin intermediul investiţiilor ce vor fi
realizate se vor crea condiţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, dezvoltarea armonioasă a copiilor în raport cu nevoile
acestora precum şi oferire unui start bun în viaţă.

Cel de-al doilea beneficiar direct al proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj prin prisma faptului că,
Creşa se află în proprietatea şi administrarea acestuia. Mai mult decât atât prin intermediul proiectului se doreşte realizarea de investiţii
într-o infrastructură a cărei destinaţie, acea de creşă se constituie pentru prima dată la nivelul municipiului, în prezent neexistând decât un
centru de zi pentru copiii antepreşcolari aflat în administrarea Bisericii Ortodoxe Române. Totodată prin intermediul proiectului se doreşte
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de la nivelul municipiului Blaj, contribuind implicit la atingerea măsurii de prioritate 1.1-
continuarea investiţiilor în infrastrucutra unităţilor de învăţământ şi în dotarea acestora cu echipamente didactice performante aferentă
sub-obiectivului C1-dezvoltarea unui sistem de servicii educaţionale şi de formare profesională a memebrilor comunităţii, acoperind
nevoile personale ale fiecărui locuitor, corelate cu interesele comunitare din cadrul Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Blaj 2014-2020.
Beneficiari indirecţi

Principalii beneficiari indirecţi ai proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” sunt familiile
copiilor care vor merge la Creşă. Astfel că, familiile care nu au cu cine să-şi lase copiii după întoarcerea la muncă vor putea să
beneficieze de oportunităţile oferite de creşă în cele mai bune condiţii din mai multe motive: creşa reprezintă singura soluţie existentă,
consideră creşa ca fiind oportună pentru educaţia copiilor încă din primii ani de viaţă, obişnuirea copilului cu colectivitatea sau consideră
că reprezintă cea mai bună soluţie pentru îngrijirea copilului. Totodată în categoria beneficiarilor indirecţi intră şi comunitatea per
ansamblu având în vedere faptul că în prezent la nivelul municipiului Blaj nu există o creşă, astfel că pe viitor, copiii care se vor naşte vor
putea beneficia de investiţiile ce se doresc a fi realizate prin intermediul proiectului.

În ceea ce priveşte modalitatea de consultare precizăm faptul că, au fost înregistrate în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială
un număr de 87 de cereri ale părinţilor în vederea înscrierii copiiilor la creşă începând cu luna septembrie a anului 2019. Astfel că, în
cadrul procesului de indentificare a nevoii existente la nivelul municipiului Blaj au fost implicaţi părinţii care au copii de nivel antepreşcolar
şi care îşi doresc o Creşă.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea joacă un rol important în urma finalizării unui proiect, astfel încât continuitatea proiectului să existe şi după ce finanţarea
primită s-a terminat. În acest sens, în ceea ce urmează vor fi prezentate modalităţile de asigurare a sustenabilităţii financiare, operaţionale
şi instituţionale în cazul proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj”.
SUSTENABIITATEA FINANCIARĂ
În ceea ce priveşte sustenabilitatea financiară, precizăm faptul că după finalizarea implementării proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare
Creşă la nivelul Municipiului Blaj”, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj va susţine toate cheltuielile de menţinere şi întreţinere
a Creşei. Totodată acest lucru este stipulat şi în cadrul Hotărârii de Consiliu Local Nr. 73 din data de 02.05.2018 prin care unitatea îşi
asumă responsabilitatea să suporte toate cheltuielile de întreţinere, reparaţii şi gestionare a investiţiilor ce urmează a fi realizate în cadrul
Creşei pe o perioadă de minim 5 ani de la data în care inestiţia este finalizată şi este dată în exploatare.
SUSTENABILITATEA OPERAŢIONALĂ
În ceea ce priveşte sustenabilitatea operaţională, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj va asigura atât pe perioada de
implementare cât şi pe perioada de operare resursele financiare necesare în vederea asigurării cofinanţării la proiect precum şi a unor
eventuale cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe perioada de implementare. Totodată în acest sens precizăm faptul că Unitatea
Administrativ Teritorială Muncipiul Blaj este responsabilă şi de întreţinerea investiţiei după finalizarea etapei de implementare a proiectului.
În acest scop a fost conceput un plan de mentenanţă pentru o perioadă de 5 ani de zile în vederea întreţinerii investiţiiilor realizate în
condiţii corespunzătoare de funcţionare astfel încât acestea să nu fie deteriorate şi să reziste cât  mai mult timp posibil. Precizăm încă o
dată faptul că fondurile vor fi asigurate din bugetul local. Planul de mentenanţă este ataşat prezentei cereri de finanţare şi cuprinde
informaţii referitoare la menţinerea, întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea investiţiilor aferente proiectului. Totodată în cadrul planului de
mentenanţă mai este menţionat printre altele departamentul care va administra Creşa asupra căreia se va realiza investiţia, durata de
execuţie a planului, respectiv 5 ani după finalizarea implementării proiectului, costurile anuale de întreţinere şi principalele activităţi de
întreţinerea infrastructurii reabilitate:
• Organizarea şi realizarea lucrărilor de mentenanţă/ întreţinere şi de reparaţii curente;
• Aprovizionarea cu materiale adecvate întreţinerii;
• Garantarea derulării optime a activităţii de precolectare, colectare, transport şi sortare selectivă a deşeurilor;
• Controlul trimestrial al gradului de uzură al investiţiei şi elaborarea unui plan de intervenţii.

Mai mult decât atât, în ceea ce priveşte sustenabilitatea operaţională în cadrul Creşei, după finalizarea implementării proiectului va fi
organizată de către soicitant o instruire a personalului ( didactic, nedidactic şi auxilar ) din cadrul creşei referitoare la modalităţile de
întreţinere în condiţii optime a infrastructurii educaţionale reabilitată precum şi a tuturor dotărilor şi echipamentelor achiziţionate în cadrul
proiectului.
SUSTENABILITATEA INSTITUŢIONALĂ
În ceea ce priveşte sustenabilitatea instituţională, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj va asigura personal specializat în
vederea gestionării în condiţii optime a investiţiei realizată prin proiect ( extindere, reabilitare şi dotare). Mai mult decât atât sustenbilitatea
instituţională este susţinută şi de permanenta colaborare ce va exista între UAT Municipiul Blaj şi Creşă astfel încât în eventualitatea
apariţiei unor probleme de orice natură, acesta să fie soluţionate în timp util iar investiţia să nu fie compromisă sau afectată în niciun fel.
Un alt spect important de menţionat este faptul că la finalizarea investiţiei, în cadrul Regulamentului Intern al Creşei va fi introdus un
articol confom căruia lucrările realizate, dotările şi toate echipamentele achiziţionate vor fi păstrate în condiţii corespunzătoare de către
personalul creşei precum şi către persoanele ce au acces din exterior. În cadrul proiectului a fost elaborat şi aprobat prin Hotărâre de
Consiliu Local un plan de monitorizare a activităţilor stabilite în perioada de implementare şi în perioada de operare pornind de la
semnarea contractului de finanţare, realizarea de lucrări de reabilitare, management de proiect, informare şi publicitate, depunerea cererii
de rambursare şi până la activitatea de raportare anuală în cadrul perioadei de operare şi care pe lângă activităţile stabilite implică
responsabili pentru fiecare activitatea în parte, termene de execuţie şi rezultate preconizate. Planul de monitorizare detaliat cu mai multe
informaţii se regăşte anexat în cadrul prezentei cerei de finanţare.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

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:
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În ceea ce priveşte acrodurile instituţionale relevante cu părţile terţe pentru implementarea proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare
Creşă la nivelul Municipiului Blaj” în vederea elaborării proiectului într-un mod corespunzător şi eficient a fost încheiat un contract cu firma
de consultanţă în etapa de elaborare şi va fi încheiat un alt contract în perioada de implementare a proiectului în vederea asigurării
managementului de proiect. Totodată a fost încheiat un contract cu un prestator de servicii de proiectare cu respectarea legislaţiei
naţionale şi comunitare aplicabile în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare şi accesibilitate.

În ceea ce priveşte modalitatea în care va fi gestionată infrastrucutra după încheierea proiectului, menţionăm faptul că, Creşa va funcţiona
sub administrarea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Blaj, care va asigura menţinerea investiţiilor realizate şi
desfăşurarea activităţilor educaţionale destinate copiilor antepreşcolari în condiţii corespunzătoare conform legislaţiei în vigoare.

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

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul.

Relevanţă

     Prin intermediul proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” se doreşte crearea unui mediu oportun
pentru dezvoltarea optimă şi corespunzătoare a copiilor antepreşcolari din cadrul Municipiului Blaj. Totodată având în vedere faptul că la
nivelul Municipiului Blaj în momentul de faţă nu există o creşă, sunt create premisele necesare pentru dezvoltarea unui astfel de serviciu
social având în vedere faptul că în prezent se înregistrează o cerere în acest sens, dovedită prin Tabelul cererilor de înscriere la creşa
proiectată a se înfiinţa la nivelul Municipiului Blaj ataşată prezentei cereri de finanţare, în care se regăsesc un număr de 87 de cereri ale
părinţilor pentru înscrierea copiiilor la creşă. Mai mult decât atât, prin intermediul proiectului se propune realizarea de lucrări de extindere (
proiectarea clădirii pentru o capacitate de 80 de copii), reabilitare şi dotare a spaţiilor interioare rezultate, astfel încât clădirea rezultată în
urma intervenţiilor realizate să corespundă necesităţilor copiilor de vârstă antepreşcolară.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Nu este cazul.

Aria prioritară SUERD

     În ceea ce priveşte complementaritatea cu alte strategii, proiectul ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” este
complementar cu STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BLAJ 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 23
din data de 04.02.2014, respectiv cu Obiectivul: crearea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională pentru fiecare locuitor al
oraşului şi microregiunii,  pentru ca aceştia să genereze dezvoltarea durabilă şi să fie beneficiarii acesteia, mai precis măsura de
dezvoltare (MP 1.1.) ce face referire la continuarea investiţiilor în infrastructura unităţilor de învăţământ şi în dotarea acestora cu
echipamente didactice performante. În acest sens, prin intermediul acţiunilor vizate de către proiect, respectiv extindere, mansardare şi
dotare creşă, se urmăreşte îndeplinirea obiectivului în ceea ce priveşte învăţământul antepreşcolar la nivelul Municipiului Blaj.
     O altă strategie complementară proiectului este STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII CENTRU 2014-2020, parte a PLANULUI
DE DEZVOLTARE A REGIUNII CENTRU 2014-2020, în cadrul căreia se regăseşte măsura 1.3.1.creşterea calităţii sistemului de
învăţământ prin extindere, reabilitarea, amenajarea, dotarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie. Astfel că, la nivel de proiect,
intervenţiile propuse şi obiectiele preconizate se află în concordanţă cu măsurile stabilite la nivelul regiunii Centru, în cadrul căreia se
localizează şi proiectul propus spre finanţare.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 - Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România

 - Planul de Dezvoltare Regională Centru

 - Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

     În ceea ce priveşte riscurile ce pot apărea la nivel de proiect în perioada de implementare, menţionăm faptul că, acestea sunt deseori
neprevăzute şi de aceea este important ca acestea să fie identificate din timp împreună cu măsurile atenuare şi de contracrarea. În
vederea susţinerii afirmaţiilor de mai sus, în ceea ce urmează vor fi prezentate principalele riscuri identificate împreună cu măsurile de
atenuare ale acestora.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Neîncadrarea în planificarea iniţială a bugetului datorită
organizării incorecte a cheltuielilor.

În acest caz este necesara o planificare cât mai concreta în
faza iniiala a proiectului a tuturor cheltuielor prevazute în
concordanţă cu activităţile şi intervenţiile previzionate a se
realiza în cadrul proiectului. În situaţia în care soluţia propusă
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

nu este suficientă în cazul unui astfel de risc aparut în Perioada
de implementare, eventualele costuri suplimentare vor fi
suportate din bugetul local.
Acest risc are un impact semnificativ asupra implementării
proiectului.

2. Nerespectarea calendarului de activităţi stabilit iniţial datorită
estimării incorecte a timpului alocat pentru desfăşurarea unor
activităţi previzionate în cadrul proiectului.

O soluţie optimă în acest caz constă în realizarea calendarului
de activităţi în urma consultării cu toate parţile implicate în
vederea stabilirii unor termene reale, fezabile din punct de
vedere al timpului alocat fiecarei activităţi. Totodată în vederea
respectării calendarului stabilit, se impune ca fiind necesară
organiarea a minim 3 întruniri administrative per semestru
pentru a se asigura respectarea graficului de activităţi. În
situaţia în care apar modificari inevitabile, acestea trebuie
prevazute şi justificate.
Acest risc are un impact mediu asupra implementării
proiectului.

3. Neîncadrarea în termenele de execuţie pentru livrare
rezultatelor finale şi pentru finalizarea proiectului.

Una dintre masurile de atenuare în acest caz revine
managerului de proiect, care împreună cu responsabilul tehnic
trebuie să monitorizeze întregul proces astfel încât
implementarea proiectului să se realizeze în condiţii optime. În
acest sens este importantă introducerea unor clauze specifice
în cadrul contractelor de lucrări încheiate, care vor prevedea
penalităţi de 0,01% din valoarea totală pentru fiecare zi de
întârziere. În plus, pe tot parcursul implementarii proiectului va
exista o permanantă corespondenţă între persoanele implicate
astfel încât orice fel de situaţie apăruta şi care ameninţă
încadrarea în termenele de execuţie să fie evitate.
Acest risc are un impact semnificativ asupra implementarii
proiectului.

4. Constatarea unor diferenţe între raportările responsabililor cu
supravegherea derularii proiectului şi starea de fapt de la locul
implementării.

În situaţia în care persoanele responsabile de supravegherea
derularii proiectului vor constata anumite discrepanţe între ceea
ce este menţionat în proiect si realitatea de la faţa locului vor
lua toate măsurile necesare pentru a remedia problemele
apărute. Totodată periodic vor fi organizate sedinţe pentru a
analiza stadiul implementarii proiectului iar în cazul în care sunt
observate anumite nereguli, persoanele resposabile de
realizarea efectivă a lucrarilor vor fi schimbate.
Acest risc are un impact mediu asupra implementarii
proiectului.

5. Modificari legislative Soluţia constă în informarea permanantă a echipei de proiect
cu privire la eventualele schimbări ce pot apărea în perioada de
implementare precum şi modificarile ce pot apărea cu privire la
fondurile structurale şi POR de către furnizorul serviciilor de
consultanţă.
Acest risc are un impact mediu asupra implementarii
proiectului.

EGALITATE DE ŞANSE

     În ceea ce priveşte respectarea principiului egalităţii de gen, în cadrul Regulamentului Intern-anexă la dispoziţia 234 din 30.06.2011,
Art. 53  precizează că, instituţia (UAT Municipiul Blaj) asigură întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare
directă sau indirectă faţă de orice salariat pe motiv că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etinii, religii, categorie socială sau
defavorizată, ori datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia. Totodată în cadrul acestuia este menţionat faptul
că în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi angajaţii.
Principiul egalităţii de gen este respectat la momentul elaborării cererii de finanţare prin prezenţa în cadrul echipei de proiect atât a
femeilor cât şi a bărbaţilor iar în perioada de implementare prin asigurarea participării tuturor membrilor echipei de proiect la realizarea
activităţilor şi ducerea la îndeplinire a indicatorilor stabiliţi. Totodată atât în prezent cât şi după finalizarea implementării proiectului, creşa
va fi pusă la dispoziţia beneficiarilor în mod echitabil. Mai mult decât atât, în cadrul Regulamentului Intern ce va fi elaborat la nivelul
Creşei va exista un articol în care se specifică faptul că, se va respecta principiul egalităţii de gen atât

Egalitate de gen

Principii orizontale
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 în rândul personalului cât şi a beneficiarilor.

     În ceea ce priveşte respectarea principiului nediscriminării, în cadrul Regulamentului de Ordine Interioară se regăseşte un capitol
destinat exclusiv regulilor privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii. Astfel că,
potrivit art. 51 se menţionează faptul că activitatea în cadrul aparatului de specialitate în cadrul UAT Municipiul Blaj se desfăşoară cu
respectarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe.
Totodată art. 2 menţionează faptul că orice salariat care prestează o muncă în cadrul aparatului de specialitate al UAT Municipiul Blaj
beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare. Articolul 51 aliniatul 2 susţine faptul că orice
discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caractersitici genetice, vârstă,
aparetenenţă naţională, rasă, culaore, etnie, religile, opţiune politică, origine socială, handicap etc. strict interzisă. În cadrul creşei,
principiul nediscriminării va fi respectat prin abordarea nediscriminatorie a tuturor copiiilor şi a părinţilor acestora indiferent de sex,
naţionalitate, religie, dizabilitate etc, astfel încât accesul la educaţia antepreşcolară să fie neîngrădit. Acest aspect va fi tratat în cadrul
Regulamentului Intern al creşei. Totodată acest principiu este susţinut prin intermediul intenţiei unei persoane vârstince de a lucra în
calitate de voluntar în cadrul creşei conform documentelor ataşat.

Nediscriminare

În ceea ce priveşte accesibilizarea persoanelor cu dizabilităţi, menţionăm faptul că proiectul prevede măsuri suplimentare pentru
integrarea persoanelor cu dizabilităţi, în acest sens, pentru accesul în cadrul creşei va fi realizată o rampă de acces pentru persoanele cu
dizabilităţi, instalate uşi speciale, pavaj antiderapant.
Proiectul prevede unele măsuri de accesibilizare a mijloacelor de informare şi comunicare prin achiziţionarea de dotări ce facilitează
accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi, precum plăcuţe de informare în limbaj Braille. Aceste dotări sunt necesare având în vedere
faptul că, în cazul persoanelor cu deficienţe de vedere exista mari probleme privind posibilitaţile de instruire, orientare si adaptare în spaţii
straine, dotarea cu placuţe Braille va ajuta parinţii, bunicii sau alte persoane cu astfel de dizabilitaţi care ajung în cadrul creşei să aibă
acces la informaţii vizuale si sa se descurce mult mai bine.
Totodată panourile de afisaj vor fi pozitionate si adaptate (marite) pentru a fi vizibile inclusiv de persoanele cu deficiente de vedere.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

     Referitor la schimbrile demografice, la nivelul Uniunii Europene au fost identificate patru probleme majore şi anume: îmbătrânirea
populaţiei, scăderea natalităţii, modificări ale structurilor familiale şi migraţia. Conceptul de ”schimbări demografice ”descrie structura de
vârsta a unei populaţii care se adaptează permanent la schimbări în condiţiile sau mediul de viaţă. În acest sens, având în vedere
provocarile identificate, proiectul prevede implicarea unei persoane vârstnice în calitate de voluntar, care va oferi sprijin ( responsabilităţi
în îngrijirea copiilor şi asigurarea securităţii acestora, păstrarea şi întreţinerea curăţeniei, a materialelor şi a mijloacelor din dotare ) în
cadrul procesului de îngrijrie şi educare a copiilor cu vârsta cuprinsa între 0 si 3 ani din cadrul Creşei. Documentele doveditoare
(declaraţie de disponibilitate, fisa postului  ) sunt atasate prezentului proiect.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

În ceea ce priveşte respectarea principiului ”poluatorul plăteşte”, respectarea acestuia se va face de către solicitant, UAT Municipiul Blaj
în conformitate cu prevederile legislative de la nivel naţional, reprezentată de O.U. nr.195/2005 privind protecţia mediului precum şi a
celei de la nivel comunitar, potrivit Directivei 2004/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004, privind
răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului. Astfel că, în eventualitatea
apariţiei în cadrul proiectului a unor costuri legate de anumite surse de poluare, acestea vor fi suportate de către UAT Municipiul Blaj.
Totodată în cadrul proiectului, toate activităţile întreprinse se vor realiza cu respectarea principiului poluatorul plăteşte şi dezvoltării
durabile. În vederea susţinerii acestui punct, UAT Municipiul Blaj deţine un contract valabil ( nr.5998 din data de 22.04.2014) încheiat cu o
firmă prestatoare în acest domeniu şi care cuprinde printre activităţi, precolectarea, colectarea selectivă, transportul şi depozitarea
deşeurilor municipale, inclusiv a deşurilor toxice periculoase din deşeurile menajere lamo groapă de gunoi autorizată conform
reglementărilor în vigoare. Totodată potrivit adresei nr.294/16.02.2018, deşeurile de ambalaj colectate de la instituţiile de învăţământ din
cadrul UAT Blaj vor fi colectate selectiv, pe fracţii, iar aceste deşeuri vor fi transportate către un reciclator final autorizat.

Poluatorul plăteşte

Atât la nivel european cât si la nivel naţional, protecţia biodiversităţii reprezinta un obiectiv important. La nivelul Uniunii Europene, pentru
anul 2020 s-a stabilit ca si obiectiv prioritar stoparea pierderii biodiversităţii precum si degradarii serviciilor ecosistemice si refacerea
acestora în masura posibilului. La nivel naţional, Constituţia prevede obligaţia statului de a asigura exploatarea resurselor naturale în
concordanţă cu interesul naţional, refacerea si conservarea mediului înconjurator si menţinerea echilibrului ecologic.În cadrul proiectului
s-a depus o solicitare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba. În urma analizarii documentaţiei depuse, a localizarii amplasamentului în
planul de urbanism si în raport cu poziţia faţa de arii protejate, zone-tampon, monumente ale naturii sau arhelologice, zone cu restricţii de
construit si având în vedere faptul ca, proiectul nu intra sub incidenţa Hotarârii Guvernului nr.445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a art.28 din OUG nr.57/2007 privind reigmul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, florei si faunei s-a obţinut Clasarea notificarii nr.3844/18.04.2018. Prin proiect s-au propus
masuri de conservare si crestere a biodiversităţii, prin crearea de spaţii arbori, arbuşti, gazon şi flori ornamentale care duc si la
îmbunataţirea calitaţii aerului. Totoata proiectul prevede masuri de colectare selectiva a deseurilor în vederea reciclarii componentelor pe
categorii prin achiziţionarea de cosuri de gunoi pentru colectarea selectiva.

Protecţia biodiversităţii

În ceea ce priveşte utilizarea eficientă a resurselor, în cadrul proiectului sunt prevăzute măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului
înconjurător şi de creştere a eficienţei energetice prin amplasarea unor panourilor fotovoltaice, care ajuta la protejarea ecosistemului,
pastrand mai curata lumea in care traim. In acelasi timp se va face o reducere din punct de vedere energetic de la reteaua publica de
alimentare cu energie electrica, exploatand instalatia solara gratuit (chiar si toamna si iarna). Utilizarea panourilor fotovoltaicese face
pentru asigurarea încălzirii si pentru prepararea individuală/colectivă a a.c.c;o
Creşa va fi reabilitata energetic integral prin: termoizolatie exterioara, inlocuirea integrala a sarpantei si a invelitorii, termoizolarea
planseurilor.
Totodată în cadrul proiectului sunt prevăzute măsuri pentru conservarea mediului înconjurător şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin spatii
verzi create: arbori si arbusti, gazon si flori ornamentale;

Utilizarea eficientă a resurselor
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Prin realizarea investitiei propuse se va realiza incadrarea in mod corespunzator in cerintele privind protectia mediului conform
reglementarilor in vigoare. Impactul negative va fi minim nefiind afectata sanatatea si siguranta populatiei. Astfel, la executarea lucrarilor
de constructii se vor lua toate masurile privind protectia mediului inconjurator prin intretinerea curenta a utilajelor, depozitarea materialelor
de constructii in locuri special amenajate.
Lucrarile de realizare a proiectului nu vor afecta regimul apelor subterane sau de suprafata.
In cadrul activitatii de constructive a investitiei vor rezulta emisii minore in atmosfera de la utilajele de constructii in profilul de activitate
desfasurat emisiile din aceasta faza sunt nesimnificative.
Toate echipamentele mecanice vor respecta standardele in vigoare referitoare la emisiile de zgomot in natura.
Nu este cazul protectiei impotriva radiatilor.
Nu exista poluanti si activitati care sa afecteze negative exosistemele terestre si acvatice.
Nu se vor utilize substante toxice si periculoase.

Se va amplasa un paratrasnet pentru ca amplasamentul sa fie apărat de foc, evitându-se producerea incendiilor, iar sistemul electric şi
aparatura din imobil vor fi protejate de supratensiunile care apar în timpul furtunilor cu tunete şi fulgere.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Referitor la factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiţia, menţionăm faptul că investiţia este
amplasată în zonă de deal-podis, unde nu s-au înregistrat factori de risc, antropici şi naturali, sau de schimbări climatice, care ar putea
afecta investiţia.
În ceea ce priveste schimbarile climatice ce includ modificari ale diverselor aspecte ale vremii precum vântul, cantitatea si tipul de
precipitaţii cât si tipul si fecvenţa evenimentelor meteorologice extreme, acestea pot avea un impact negativ asupra obiectivului propus
spre finanţare. În acest sens, proiectul aplica norme tehnice aferente, din perspectiva diverselor riscuri naturale prin dispunerea unei
instalaţii paratrasnet pe acoperisul cladirii pentru ca amplasamentul sa fie apărat de foc, evitându-se producerea incendiilor, iar sistemul
electric şi aparatura din imobil vor fi protejate de supratensiunile care apar în timpul furtunilor cu tunete şi fulgere.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

     Referitor la managementul de proiect în cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” acesta va fi
asigurat de către solicitant, UAT Municipiul Blaj prin intermediul echipei de proiect împreună cu firma de consultanţă care va fi achiziţionată în
perioada de implementare. Pe perioada de implementare a proiectului, solicitantul împreună cu firma de consultanţă se vor asigura de
îndeplinirea tuturor obiectivelor şi activităţilor propuse în cadrul proiectului precum şi atingerea indicatorilor stabiliţi.
     Organizaţiile implicate în cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” sunt: Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Blaj, în cazul de faţă solicitantul în proprietatea şi administrarea căreia se află Creşa precum şi firma de consultanţă, ca
terţă parte, implicată în procesul de elaborare şi implementare a proiectului. În acest sens, firma de consultanţă va oferi pe tot parcursul
proiectului asistenţă de specialitate pentru pregătirea tuturor documentaţiilor solicitate de finanţator.
     După cum am mai menţionat anterior, managementul de proiect va fi asigurat de către echipa de proiect din partea solicitantului (Unitatea
Administrativ Teritorială Municipiul Blaj) împreună cu firma de consultanţă care va fi achiziţionată. Astfel că, din partea Primăriei Municipiului
Blaj va exista un număr de 6 persoane în cadrul echipei de proiect, cu următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
1. Manager de proiect-Dorinda Barta având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
-responsabil de managementul şi de monitorizarea proiectului;
-asigură comunicarea permanenta la nivelul intern al echipei de proiect, dar şi la nivel extern cu OI/ AM POR şi cu terţii implicaţi în
implementare;
-supravegherea respectării graficului de activităţi;
-participă în cadrul sedinţelor organizate şi prezintă eventualele probleme survenite în legatură cu activitatea proprie;
-identificarea, monitorizarea şi propunerea de soluţii pentru principalele riscuri care pot apărea pe parcursul implementarii;
-organizarea şi coordonarea sedinţelor trimestriale şi anuale;
-preluarea rapoartelor lunare şi trimestriale întocmite de ceilalţi membri ai echipei de proiect;
-asigură respectarea principiilor egalitaţii de şanse şi de gen, nediscriminării, precum şi al dezvoltării durabile;
-supervizează arhivarea documentaţiei aferentă proiectului.
2. Responsabil financiar-Pinca Gheorghe având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
-principalul responsabil de managementul financiar al proiectului;
-întocmeşte documentele financiar-contabile aferente proiectului;
-participă la procesul de întocmire a dosarelor de rambursare/ plată, prin vizarea tuturor rapoartelor financiare şi a documentelor, conform
prevederilor contractului de finanţare şi ale legislaţiei în vigoare;
3. Responsabil achiziţii-Oltean Claudia Florinela, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
-se ocupă de organizarea şi coordonarea procedurilor de achiziţie şi se asigură de conformitatea acestora cu prevederile legislaţiei în vigoare;
-supraveghează încheierea contractelor de execuţie lucrări, de prestări servicii si de furnizare, conform cerinţelor stabilite iniţial;
-se ocupă de întocmirea documentelor justificative legate de achiziţiile/ cheltuielile realizate prin proiect;
4. Responsabil informare şi publicitate-Gizdavu Diana Ana având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
-principalul responsabil de realizarea măsurilor obligatorii de informare şi publicitate: realizare şi publicare anunţuri de presă, realizare şi
amplasare afiş/ panou temporar, placă permanentă, autocolante etc.;
-garantează conformitatea documentelor şi materialelor realizate în cadrul proiectului cu prevederile Contractului de finanţare şi ale Manualului
de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020;
-participă la sedinţele periodice şi prezintă eventualele probleme survenite pe parcursul derulării activităţii sale;
5. Responsabil tehnic-Benta Darius Alexandru având următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
-va superviza execuţia de lucrări de reabilitare a obiectivelor de investiţii;
-menţinerea legăturii cu proiectantul şi sesizarea problemelor tehnice care apar;
-întocmirea unor rapoarte trimestriale de activitate şi transmiterea către managerul de proiect;
     Pe lânga echipa de proiect aferenta solicitantului, firma de consultanţă achiziţionată va asigura din punct de vedere al resursei umane un
post de asistent manager, care va avea următoarele atribuţii:
-oferirea de sprijin şi asistenţă managerului de proiect;
-implicarea în atingerea obiectivelor şi îndeplinirea activităţilor prevăzute în calendarul proiectului;
-participare lunară în cadrul sedinţelor organizate.
În ceea ce priveşte echipa de management, selecţia persoanelor s-a facut ţinându-se cont de specificul fiecărui post precum şi de legislaţia
naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate. Atribţiile şi responsabilităţile acestora
se regăsesc detaliate în cadrul fişelor de post ataşate.
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În ceea ce priveşte serviciile de management, menţionăm faptul că, în cadrul proiectului sunt şi vor fi utilizate servicii de management de
proiect în baza unui contract atât în perioada de pregătire a proiectului cât şi în perioada de implementare. Activităţile de consultanţă al
proiectului ce vor face obiectul contractului sunt:
În etapa de ELABORARE:
-Realizarea dosarului de finanţare prin completarea cererii de finanţare, a declaraţiilor şi anexelor solicitate de finanţator,;
-Realizarea bugetului şi verficarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile;
-Verificarea documentelor emise de instituţiile publice necesar a fi depuse proiectului;
-Furnizarea de informaţii şi formulare pentru obţinerea avizelor necesare depunerii proiectului conform programului de finanţare;
-Realizarea unui calendar de implementare al proiectului;
-Pregătirea dosarului proiectului în conformitate cu cerinţele finanţatorului,
-Depunerea proiectului şi comunicarea permanentă cu beneficiarul şi instituţia finanaţatoare.
-Pregătirea şi participarea la vizita precontractuală;
-Consiliere pentru pregătirea documentelor necesare semnării Contractului de finanţare.
În etapa de IMPLEMENTARE vor fi asigurate servicii precum:
-Implementarea proiectului-urmărirea realizării activităţilor din calendarul proiectului;
-Informare şi aplicare în implementarea unor instrucţiuni specifice liniei de finanţare;
-Pregătirea documentelor aferente dosarelor-cerere de plată;
-Realizarea dosarelor de rambursare ;
-Consiliere în vederea realizării materialelor de informare şi publicitate solicitate de finanţator;
-Pregatirea şi participarea la vizitele de teren organizate de finanţator în vederea verificării realizării proiectului;
-Implicare în cadrul managementul echipei de implementare;
-Elaborare de rapoarte periodice despre stadiul proiectului implementat.
În ceea ce priveste modalitatea în care se va monitoriza şi controla activitatea firmei de consultanţă care va furniza serviciile de management a
proiectului, menţionăm faptul că va exista o procedură de monitorizare elaborată de către solicitant în vederea îndeplinirii sarcinilor din cadrul
proiectului în conformitate cu graficul stabilit în cadrul proiectului. În acest sens, planul de monitorizare se află ataşat prezentei cereri de
finanţare şi constă în respectarea anumitor activităţi precum şi a termenelor stabilite pentru fiecare în parte. Totodată pe tot parcursul
implementării proiectului va exista o colaborare între Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Blaj şi firma de consultanţă în vederea
îndeplinirii în condiţii optime a graficului de activitaţi precum şi a indicatorilor prestabiliţi. Modalitatea de colaborare constă în participarea la
sedinţele organizate lunar, convorbiri telefonice sau e-mailuri.

     Prin intermediul proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” se doreşte realizarea de investiţii în
vederea schimbării destinaţiei actualei clădiri (grădiniţă) în creşă. În acest sens, sunt prevăzute activităţi de extindere, reabilitare şi dotare
la nivelul clădirii astfel încât acesta să satisfacă cerinţele categoriei de vârstă antepreşcolară şi în special pentru creşterea calităţii
serviciului educaţional.

     În cadrul proiectului, selectarea opţiunilor de investiţie s-a realizat ţinându-se cont de 3 variante:
-soluţia tehnică (varianta minimală) ce presupune menţinerea construcţiei;
-soluţia tehnică (varianta medie) ce presupune menţinerea şi reabilitarea construcţiei;
-soluţia tehnică (varianta maximală) ce presupune demolarea şi reconstruirea construcţiei.
Potrivit soluţiei tehnice adoptate, s-a alea varianta medie, ca variantă unică, fiind o investiţie economicoasă şi durabilă în timp.
În acest sens, în ceea ce urmează vor fi descrie principalele lucrări propuse.

     Descrierea principalelor lucrări de intervenţie:
• Desfacere sarpantei existente.
• Desfacerea invelitorii existente.
• Extinderea pe orizontala a cladirii existente.
• Modernizări privind lucrările de arhitectură (pardoseli, placaje, finisaje, tâmplării, etc.);
• Folosirea de materiale de calitate superioară şi tehnologii moderne, respectându-se normele şi normativele în vigoare specifice
învăţământului antepreşcolar;
• Înlocuirea pardoselilor existente cu alte pardoseli din parchet în toate încăperile;
• Construirea pardoselilor spaţiilor de circulaţie (holuri, scări) şi servicii (grupuri sanitare);
• Tencuielile interioare de la pereţi care prezintă fisuri, cojiri sau desprinderi de stratul support vor fi îndepărtate şi refăcute;
• Implementarea de soluţii specifice desfăşurării activităţii de învăţămant privind amenajarea şi mobilarea interioară a creşei;
• Înlocuirea tâmplăriei cu tamplarie PVC tristrat, eficienta energetic
• Înlocuirea sistemului actual de încălzire cu unul nou si eficient;
• Înfiinţarea şi amenajarea grupurilor sanitare, dotarea acestora cu faianţă, gresie, alte dotări tehnico – sanitare (chiuvete, vase
WC, armături, etc), lucrări de realizare a ventilării /eliminării aerului viciat, precum şi dotarea cu alte elemente aferente unui grup sanitar
modern (port săpun, uscător mâini, etc.), inclusiv amenajarea unui grup sanitar pentru personal conform normativelor în vigoare;
• Refacerea trotuarelor de gardă pe tot conturul clădirii cu panta orientată spre exteriorul clădirii şi închiderea rosturilor de
dilatare cu cordoane bitumate;
• Refacerea integrală a acoperişului după realizarea lucrărilor de extindere.

     Referitor la amenajarea spaţiului exterior, menţionăm faptul că, vor exista amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la
starea iniţială, ce vor consta în:
-sistematizare teren (revenirea terenului la starea iniţială după terminarea lucrărilor propuse, trotuare de protecţie);
-plantaţii spaţii verzi (plantaţii arbori şi arbuşti, plantaţii spaţii gazonate, plantaţii flori).
     În ceea ce priveşte intervenţiile cărora le corespund cheltuieli încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile, menţionăm faptul că
singurele cheltuieli neeligibile, conform devizului ataşat sunt cele aferente realizării proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, asistenţa
tehnică din partea proiectantului şi verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie.

De asemenea proiectul nu este depus în parteneriat.
În cazul proiectului de faza execuţia de lucrari nu a fost demarata.

Descrierea investiţiei
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Descriere tehnică a proiectului

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

! Adresa depunere PT.pdf

16/10/2020 ! Adresa depunere PTCDFBA0B79E72FA9F646DF7CA9432F62579E9651749A06DB3E2352F
056283971C

0. Opis.pdf

16/10/2020 0. OpisA06CF60AA14845B99C586FFC219A8CD7164584A4B1CFAA303F27ED
4FF1B25616

1. Parte scrisa - ARHITECTURA.pdf

16/10/2020 1. Parte scris - ARHITECTURE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.1. Parte desenata - ARHITECTURA-part.1.pdf

16/10/2020 2.1. Parte desenat - ARHITECTUR-part.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.2. Parte desenata - ARHITECTURA-part.2.pdf

16/10/2020 2.2. Parte desenat - ARHITECTUR-part.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.3. Parte desenata - ARHITECTURA-part.3.pdf

16/10/2020 2.3. Parte desenat - ARHITECTUR-part.3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. Parte scrisa - REZISTENTA.pdf

16/10/2020 3. Parte scris - REZISTENE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.1. Parte desenata - REZISTENTA-part.1.pdf

16/10/2020 4.1. Parte desenat - REZISTEN-part.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.2. Parte desenata - REZISTENTA-part.2.pdf

16/10/2020 4.2. Parte desenat - REZISTEN-part.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.3. Parte desenata - REZISTENTA-part.3.pdf

16/10/2020 4.3. Parte desenat - REZISTEN-part.3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.4. Parte desenata - REZISTENTA-part.4.pdf

16/10/2020 4.4. Parte desenat - REZISTEN-part.4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. Caiete de sarcini.pdf

16/10/2020 5. Caiete de sarciniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6. Parte scrisa - INSTALATII SANITARE.pdf

16/10/2020 6. Parte scris - INSTALAII SANITAREE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7. Parte desenata - INSTALATII SANITARE.pdf

16/10/2020 7. Parte desenat - INSTALAII SANITAREE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. Parte scrisa - INSTALATII ELECTRICE.pdf

16/10/2020 8. Parte scris - INSTALAII ELECTRICEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.1. Parte desenata - INSTALATII ELECTRICE-part.1.pdf

16/10/2020 9.1. Parte desenat - INSTALAII ELECTRICE-part.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.2. Parte desenata - INSTALATII ELECTRICE-part.2.pdf

16/10/2020 9.2. Parte desenat - INSTALAII ELECTRICE-part.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Parte scrisa - INSTALATII TERMICE.pdf

16/10/2020 10. Parte scris - INSTALAII TERMICEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.1. Parte desenata - INSTALATII TERMICE-part.1.pdf

16/10/2020 11.1. Parte desenat - INSTALAII TERMICE-part.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.2. Parte desenata - INSTALATII TERMICE-part.2.pdf

16/10/2020 11.2. Parte desenat - INSTALAII TERMICE-part.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

     În cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj” se doreşte transformarea unei grădiniţe în creşă
şi extinderea acestia la o capacitate de 80 de copii. Viitoare creşă este situată pe strada Eroilor nr. 22, asupra acestia urmând să se
realizeze investiţii de extindere, reabilitare şi dotare corespunzătoare pentru a oferi condiţii corespunătoare copiiilor de vârstă
antepreşcolară.

Echipamente:
-paratrasnet PDA TS 2.25
-panou fotovoltaic
-instalatii incalzire (cu CT)
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

12. Scenariu securitate la incendiu.pdf

16/10/2020 12. Scenariu securitate la incendiu044F479B649DC8A9444F38CD21C68D81933B4DD1632BDB02F9F0CA
9BAB1D13F2

13. Liste de cantitati cu valori.pdf

16/10/2020 13. Liste de cantiti cu valoriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14. Liste de cantitati fara valori.pdf

16/10/2020 14. Liste de cantiti fr valoriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15. Deviz general.pdf

16/10/2020 15. Deviz generalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16. Memoriu justificativ diferente DALI-PT.pdf

16/10/2020 16. Memoriu justificativ diferene DALI-PTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17. AC, CU, Avize, studii.pdf

16/10/2020 17. AC, CU, Avize, studii241734A6F3DE3BDCB89C24A69BC83BA9900F07147B0499D25520EA
73374233AC

18. Aviz conform Proiect Tehnic.pdf

16/10/2020 18. Aviz conform Proiect TehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Maturitatea proiectului

     În ceea ce priveşte aspectele tehnice, menţionăm faptul că ataşat proiectului ”Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul
Municipiului Blaj” depunem documentaţia tehnico-economică faza DALI nr.28/2018, studiul de teren, expeetiza tehnică şi auditul energetic
împreună cu certificatul de performanţă energetică.
Studiul de teren, respectiv studiul geotehnic a fost întocmit la solicitarea beenficiarului pentru realizarea proiectului.
Expertiza tehnica a fost realizata la cererea solicitantului cu scopul de a se evalua din punct de vedere tehnic cladirea în care urmează să
funcţioneze Creşa pentru a se oferi soluţiile tehnice necesare precum si încadrarea seismica în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, aceasta regasindu-se atasata, având numarul 1234/2018.
Auditul energetic reprezinta o parte componenta importanta a documentaţiei de realizare a lucrarilor de intervenţie, astfel ca acesta a fost
elaborat în data de 05.04.2018 având numarul 1018. Auditul energetic aferent cladirii este însoţit de certificatul de performanţă
energetică.
Totodată a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr.52/09.03.2018.

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

     În privinţa aspectelor administrative, menţionăm faptul ca a fost obţinut Avizul favorabil privind oportunitatea investiţiei din parte
Ministerului Educaţiei nr.312 din data de 12.04.2018 în urma analizării documentaţiei depuse. Totodata a fost obţinut avizul nr.3844 din
data de 18.04.2018 prin care este emisă decizia privind clasarea notificarii din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba prin care se
certifica faptul ca, proiectul ” Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Blaj” nu se supune
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată.

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.

     În ceea ce priveste aspectele financiare, solicitantul, în cazul de faţă, Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Blaj îşi asumă prin
intermediul Hotarârii Consiliului Local Nr. 73 din Data de 02.05.2018 de aprobare a documentaţiei tehnico-economice precum şi sumele
necesare în vederea asigurării participării la confinanţare.

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

     Nu este cazul deoarece proiectul propus spre finanţare nu a fost demarat.

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

Rezumat revizuiri aplicaţie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Indicatori prestabiliţi
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Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Rata brută de cuprindere în creşe a
copiilor cu vârste între 0-2 ani %

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Persoane 80.00 37 43Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de
sprijin - antepreşcolar

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1010349660

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţia serviciilor de consultanţă în elaborarea proiectului

Contractul a fost încheiat înaintea depunerii Cererii de finanţare, astfel încât să se asigure asistenţă
specializată pentru elaborarea şi pregătirea documentaţiei necesare depunerii proiectului de
investiţie.

Descrierea achiziţiei:

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

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 53,550.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2018

 Ianuarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3684631394

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţia serviciilor de proiectare şi inginerie-faza de elaborare a proiectului

Contractul a fost încheiat înaintea depunerii Cererii de finanţare, cu scopul de a se asigura
elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI.

Descrierea achiziţiei:

71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturalăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 28,560.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2018

 Aprilie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1161624001

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţii servicii de consultanţă-managementul proiectului

Contractul va fi achiziţionat pentru a fi asigurată asistenţa specializată pentru managementul
proiectului pe perioada de implementare.

Descrierea achiziţiei:

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

Plan de achiziţii
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Tip contract: Servicii

Valoare contract: 67,830.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3215614097

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţia studiului geotehnic

Contractul a fost încheiat înaintea depunerii Cererii de finanţare astfel încât să se asigure elaborarea
studiului geotehnic pentru clădirea propusă spre finanţare.

Descrierea achiziţiei:

79311100-8 - Servicii de elaborare de studiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,975.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2018

 Aprilie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2168932504

Titlul achiziţiei: 121077-Avize, acorduri şi autorizaţii-depunere proiect

Această cheltuială este formată din sumele aferente avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor conforme şi
necesare în vederea depunerii Cererii de finanţare.

Descrierea achiziţiei:

 -CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 6,545.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2018

 Aprilie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2060812564

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţie servicii de informare şi publicitate

Contractul va fi încheiat la începutul proiectului astfel încât să se asigure realizarea măsurilor
obligatorii de informare şi publicitate, conform prevederilor contractului de finanţare şi a Manualului
de Identitate Vizuală.

Descrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 19,040.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

24 Iulie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ
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ID dosar achiziţiei: 1528058604

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţie servicii pentru verificarea tehnică a proiectării

Contractul va fi încheiat în vederea realizării verificării tehnice de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie.

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 17,850.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Ianuarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2020

 Ianuarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3387299687

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent.

Contractul va fi încheiat ca urmare a derularii procedurii de achiziţie pentru extindere si reabilitare la
cresa. Menţionăm faptul ca, pentru valoarea obţinuta au fost luate în considerare: capitolul 1,
capitolul 2, capitolul 4.1, capitolul 4.2, capitolul 4.3, si capitolul 5.1.

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 1,597,441.48 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: 260308010

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţie dotări şi echipamente fără montaj

Contractul va fi încheiat în vederea achiziţiei dotărilor şi activelor necorporale necesare pentru
funcţionalitatea Creşei.

Descrierea achiziţiei:

39300000-5 - Diverse echipamenteCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 644,845.12 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Februarie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2021

 Aprilie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 318995086

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţie servicii de dirigenţie de şantier

Contractul va fi încheiat cu scopul de a asigura prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier pe
perioada execuţiei de lucrări, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Descrierea achiziţiei:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 35,700.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2020Dată publicare procedură:
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Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2020

 Iulie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1164966785

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţie servicii elaborare certificat performanţă energetică

Contractul va fi încheiat în vederea elaborării certificatului de performanţă energetică al clădirii la
finalizarea proiectului.

Descrierea achiziţiei:

71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă energeticăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 4,760.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 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: 2454334528

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţie lucrări diverse şi neprevăzute

Contractul va fi încheiat în vederea achiziţiei lucrărilor diverse şi neprevăzute.Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 211,660.62 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2021

 Mai 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3020958014

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţie expertiză tehnică

Contractul a fost încheiat înaintea depunerii Cererii de finanţare astfel încât să se asigure elborarea
expertizei tehnice pentru clădirea propusă spre finanţare.

Descrierea achiziţiei:

71319000-7 - Servicii de expertizăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 8,925.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2018

 Aprilie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1648432388

Titlul achiziţiei: 121077 - Achiziţie servicii de elaborare audit energetic

Contractul a fost încheiat înaintea depunerii Cererii de finanţare astfel încât să asigure elaborarea
auditului energetic şi a certificatul de performanţă energetică pentru clădirea propusă spre investiţie.

Descrierea achiziţiei:

71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă energeticăCPV:
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Tip contract: Servicii

Valoare contract: 4,760.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2018

 Aprilie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 4160175061

Titlul achiziţiei: 121077-Achiziţie servicii de proiectare pentru întocmire PT+DE, AT din partea proiectantului

Contractul va fi încheiat pentru a asigura serviciile de proiectare si inginerie necesare pentru
demararea efectiva a lucrarilor de reabilitare. Astfel, se contracteaza elaborarea Proiectului Tehnic,
a Detaliilor de Execuţie si a Asistenţei tehnice pe perioada de execuţie a lucrarilor.

Descrierea achiziţiei:

71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturalăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 74,970.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2020

 Ianuarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Memoriu Justificativ cresa semnata.pdf

17/07/2019 Memoriu Justificativ cresa semnata.pdfEBCE67D8F00D0A5EA15F1C733C8ECFFAA5F47D62570E96144F0AB
093C4803180

Declaratia privind nedeductibilitatea TVA cresa semnata.pdf

17/07/2019 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA cresa
semnata.pdf

FF114BE28B5E5D3922CE3288C8FC495937C01AA8B810A1889755551
3FE3B2209

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 Barta  Dorinda 242101

manager financiarResponsabil financiar2 Pinca Gheorghe 121125

expert achizitii publiceResponsabil achiziţii3 Oltean Claudia Florinela 214946

specialist in relatii publiceResponsabil informare şi publicitate4 Gizdavu Diana Ana 243201

responsabil tehnic cu urmarirea curenta a
comportarii constructiilor

Responsabil tehnic5 Benta Darius Alexandru 214234

asistent managerAsistent manager6 334303

Resurse umane implicate
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: Barta  Dorinda

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Participă în cadrul sedinţelor organizate şi prezină eventualele probleme survenite în legatură cu
activitatea proprie;
Principalul responsabil de managementul şi de monitorizarea proiectului;
Asigură comunicarea permanentă la nivelul intern al echipei de proiect, dar şi la nivel extern cu OI/
AM POR şi cu terţii implicaţi în implementare;
Se ocupă de identificarea, monitorizarea şi propunerea de soluţii pentru principalele riscuri care pot
apărea pe parcursul implementarii;
Se ocupa de organizarea şi coordonarea sedinţelor trimestriale şi anuale;
Se ocupa de preluarea rapoartelor lunare şi trimestriale întocmite de ceilalţi membri ai echipei de
proiect;
Se ocupa de supravegherea respectării graficului de activităţi;
Asigură respectarea principiilor egalităţii de şanse şi de gen, nediscriminării, precum şi al dezvoltării
durabile;
Supervizează arhivarea documentaţiei aferentă proiectului.

Educaţie solicitată Studii universitare  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim 10 ani de experienţă de lucru în instituţii publice. - 10 ani

Competenţe solicitate Deţine aptitudini de planificare, organizare şi control al activităţii;

Cunoaşte legislaţia privind derularea proiectelor;

Cunoaşte metodele şi procedurile de asigurare a caliăţii, aplicabile în domeniul proiectelor.

Management de proiect. Cunoaşte legislaţia privind derularea proiectelor;

Limbi străine solicitate

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

Curriculum vitae

Educaţie

  1994 -   1999 Specializarea drept

Universitatea Lucian Blaga, Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu

Str. - nr. -, Oraş Ocna Sibiului, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

  1989 -   1993 -

Liceul Teoretic

Str. - nr. -, Oraş Cugir, cod poştal -, judeţul Alba, România

Experienţă

Şef serviciu de asistenţă socialăDec 2009 -

Primăria Municipiului Blaj

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

SecretarSep 2000 - Mai 2006

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Blaj

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

-

Consilier JuridicMai 2006 - Noi 2006

Primăria Jidvei

Str. - nr. -, Jidvei, cod poştal -, judeţul Alba, România

-

InspectorApr 2007 - Feb 2009
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Primăria Municipiului Blaj

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

-

Şef Interimar Serviciu de Asistenţă SocialăFeb 2009 - Dec 2009

Primăria Municipiului Blaj

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

-

Competenţe

Competenţe de comunicare Sprit de echipă, seriozitate, bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Spirit de echipă;
Capacitate bună de comunicare;
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă în străinătate (
prin intermediul parteneriatelor externe) şi medii diferite.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Persoană dinamică cu orientare către rezultate, capacitatea de a învăţa lucruri noi, abilitatea de a
lucra de unul singur sau în echipă.

Alte competenţe Certificat de absolvire Manager Proiect

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

italiana C1 - Utilizator
experimentat nivel1

A2 - Utilizator elementar
nivel2

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Responsabil financiarRol:2.

Nume persoană: Pinca Gheorghe

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: Principalul responsabil de managementul financiar al proiectului;
Întocmeste documentele financiar-contabile aferente proiectului;
Preia şi se ocupă de plata facturilor;
Participă la procesul de întocmire a dosarelor de rambursare/ plată, prin vizarea tuturor rapoartelor
financiare şi a documentelor, conform prevederilor contractului de finanţare şi ale legislaţiei în
vigoare;
Gestionează contul în care se primesc fondurile nerambursabile, ca urmare a depunerii cererilor de
rambursare/ plată;
Participă în cadrul sedinţelor organizate trimestrial şi anual şi prezintă eventualele probleme
survenite pe parcursul activitţii sale;
Arhivează documentele finaciar-contabile legate de proiect, în conformitate cu cerinţele programului
de finanţare şi ale legislaţiei în vigoare.

Educaţie solicitată Studii universitare în domeniul economic. - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim 5 ani de lucru în instituţii publice. - 5 ani

Competenţe solicitate Orientarea spre obiective, termene şi rezultate;

Competenţe organizatorice;

Aptitudinea de a lucra cu documente;

Cunostinţe operare PC.

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator A1 - Utilizator elementarA1 - Utilizator A1 - Utilizator A1 - Utilizator
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

elementar nivel1 nivel1elementar nivel1 elementar nivel1 elementar nivel1

Curriculum vitae

Educaţie

Oct 2002 - Iul 2006 Economist

Universitatea Lucian Blaga-Ştiinţe Economice

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

Experienţă

ContabilFeb 2007 -

Primăria Municipiului Blaj

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

-

Competenţe

Competenţe de comunicare Bune abilităţi de comunicare;
Bună experienţă în domeniul financiar-contabil în instituţii publice.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Bune competenţe organizaţionale dobândite ca şi contabil al instituţiei publice.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

O bună cunoaştere în conducerea evidenţelor contabile.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A2 - Utilizator
elementar nivel2

Responsabil achiziţiiRol:3.

Nume persoană: Oltean Claudia Florinela

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: Se ocupa de realizarea şi publicarea anunţurilor necesare demarării procedurilor de achiziţii;
Se ocupa de organizarea şi coordonarea procedurilor de achiziţie şi se asigură de conformitatea
acestora cu prevederile legislaţiei în vigoare;
Supraveghează încheierea contractelor de execuţie lucrari, de prestari servicii şi de furnizare,
conform cerinţelor stabilite iniţial;
Se ocupa de întocmirea documentelor justificative legate de achiziţiile/ cheltuielile realizate prin
proiect;
Arhivează în mod corespunzator documentele legate de proiect;
Participă la sedinţele organizate trimestrial şi anual şi prezintă eventualele probleme survenite în
cadrul activităţii sale.

Educaţie solicitată Studii universitare. - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim 1 an de lucru în instituţii publice. - 1 ani

Competenţe solicitate Cunoasterea legislaţiei naţionale aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice;

Competenţe de operare PC;

Abilitaţi de comunicare şi negociere;

Gândire analitică şi strategică;

Limbi străine solicitate
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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

Curriculum vitae

Competenţe

Competenţe dobândite la locul
de muncă

O bună coordonare a activităţii.

Competenţe digitale Utilizator experimentat,
O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office, Corel Draw, Page Maker, Internet.

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

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Responsabil informare şi publicitateRol:4.

Nume persoană: Gizdavu Diana Ana

Codul ocupaţiei: 243201 specialist in relatii publice

Atribuţii: Principalul responsabil de realizarea măsurilor obligatorii de informare şi publicitate: realizare şi
publicare anunţuri de presă, realizare şi amplasare afiş/ panou temporar, placă permanentă,
autocolante etc.;
Menţine legatură cu firma contractată pentru serviciile de informare, publicitate şi marketing;
Garantează conformitatea documentelor şi materialelor realizate în cadrul proiectului cu prevederile
Contractului de finanţare şi ale Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020;
Participă la sedinţele periodice şi prezintă eventualele probleme survenite pe parcursul derularii
activităţii sale;
Arhivează în mod corespunzător documentele legate de proiect rezultate din activitatea sa;
Responsabil de realizarea acţiunilor planului de marketing;

Educaţie solicitată Studii universitare. - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim un an de lucru în instituţiile publice. - 1 ani

Competenţe solicitate Capacitate de a lucra cu oamenii.

Competenţe de comunicare.

Adaptare la sarcini schimbătoare.

Sociabilitate şi lucru în echipă.

Limbi străine solicitate

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

Curriculum vitae

Educaţie

  2005 -   2007 Diplomă masterat - drept european

Universitatea Babeş Bolyai

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

  1992 -   1996 Diplomă studii superioare - Ştiinţe juridice
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Universitatea Babeş - Bolyai

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

Experienţă

Consilier Juridic  1997 -

UAT Municipiul Blaj

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

Competenţe

Competenţe de comunicare Bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei de la locul de muncă.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Bune competenţe organizaţionale şi de conducere dobândite în funcţia de Şef Birou Juridic
Contencios.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Cunoştinţe aprofundate în consultanţa ţi reprezentarea autorităţii publice în apărarea drepturilor şi
intereselor  legitime ale autorităţii publice.
Bun mentor (ca şef birou, responsabil cu instruirea şi formarea noilor angajaţi din subordine).

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B1 - Utilizator
independent nivel1

B2 - Utilizator
independent nivel2

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil tehnicRol:5.

Nume persoană: Benta Darius Alexandru

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

Atribuţii: Participă în cadrul sedinţelor periodice organizate pentru monitorizarea activităţilor proiectului şi
prezintă eventualele probleme survenite în legatură cu activitatea proprie;
Participă la pregatirea procedurilor de achiziţii, asigurându-se de conformitatea tehnică a cerinţelor
propuse pentru lucrările de reabilitare şi pentru dotari;
Va superviza execuţia de lucrări de reabilitare a obiectivelor de investiţii;
Întocmirea unor rapoarte trimestriale de activitate şi transmiterea către managerul de proiect;
Convocarea comisiei de recepţie la fazele determinante de lucrări;
Menţinerea legăturii cu proiectantul şi sesizarea problemelor tehnice care apar;
Semnarea situaţiilor de lucrări.

Educaţie solicitată Studii universitare. - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim 6 luni în instituţiile publice. - 0.6 ani

Competenţe solicitate Cunostinţe tehnice în domeniul construcţiilor;

Gândire si capacitate de analiză şi sinteză;

Putere de decizie şi asumare a responsabilităţii;

Competenţe în materie de management organizaţional.

Limbi străine solicitate

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

Curriculum vitae

Educaţie

Sep 2017 - Masterant ”Ştiinţe penale şi criminaliste”

Universitatea 1 Decembrie Alba-Iulia

Str. - nr. -, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România
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Sep 2013 - Iul 2017 Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Universitatea 1 Decembrie Alba-Iulia

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

Sep 2009 - Iul 2013 Tehnician în instalaţii electrice

Liceul tehnologic Timotei Cipariu

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

Experienţă

Consultant vânzăriDec 2016 - Sep 2017

Coraura Star

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

-

Inspector debutant, birou investiţiiOct 2017 -

Primăria Municipiului Blaj

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

-

Competenţe

Competenţe de comunicare Spirit de echipă, seriozitate, comunicativ, capacitate de adaptare, capacitate de asimilare de noi
cunoştinţe, aptitudini dobândite la locul de muncă.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Organizare, coordonare şi verificare.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

O bună coordonare a activităţii;
Capacitatea de adaptare şi de comunicare.

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

Asistent managerRol:6.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii:

Educaţie solicitată Studii universitare în domeniul managementul proiectelor a fondurilor europene. - 2 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă în domeniul managementul proiectelor cu finanţare europeană. - 0.5 ani

Competenţe solicitate Competenţe organizatorice;

Competenţe de comunicare;

Cunostinţe operare PC.

Limbi străine solicitate

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

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

Obiectul investiţiei-Creşă

Strada Eroilor  nr. 22, Clădirea are o suprafaţă construită la sol de 361 mp conform extrasului de Carte Funciară nr.77354.,
Localitatea: Municipiul Blaj, Cod poştal: 515400, Judeţul: Alba, Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BLAJ1 bucatăSpaţiu pentru pregătirea proiectului

MUNICIPIUL BLAJ1 bucatăLaptop

MUNICIPIUL BLAJ1 bucatăTelefon

MUNICIPIUL BLAJ1 bucatăImprimantă

Resurse materiale implicate

Activităţi previzionate

Activitate: 1. Achiziţia şi prestarea serviciilor de consultanţă şi proiectare în perioada de elaborare a proiectului

Subactivităţi

1.1 Achiziţia şi prestarea serviciilor de
consultanţă în faza de elaborare a
proiectului

În cadrul acestei subactiviăţi a fost identificată şi selectată o firmă de consultanţa pe fonduri
europene, respectându-se principiul egalităţii de şanse, care mai apoi a fost contractată în
vederea furnizării serviciilor de consultanţa pentru elaborarea cererii de finanţare.

 Ianuarie 2018 -  Mai 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

1.2 Achiziţia şi prestarea serviciilor de
proiectare şi inginerie - faza elaborare

În cadrul acestei subactivităţi, a fost identificat şi selectat un furnizor specializat în domeniul
serviciilor de proiectare, respectându-se principiul egalităţii de şanse şi prevederile legislaţiei în
vigoare din domeniul achiziţiilor publice. Aprilie 2018 -  Mai 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la

Rezultate previzionate
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semnarea contractului de finanţare.

Activitate: 2. Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv obţinerea de avize

Subactivităţi

2.1 Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru
întocmirea studiilor de teren

În cadrul acestei subactivităţi a fost selectat si contractat serviciul pentru realizarea  studiului
geotehnic respectându-se principiul egalitaţii de şanse şi prevederile legislaţiei în vigoare din
domeniul achiziţiilor publice. Aprilie 2018 -  Aprilie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

2.2 Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru
elaborarea expertizei tehnice

În cadrul acestei subactivităţi a fost selectată şi contractată o firmă în vederea elaborării
expertizei tehnice, respectându-se principiul egalităţii de şanse şi prevederile legislative în
vigoare cu privire la achiziţiile publice. Aprilie 2018 -  Aprilie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

2.3 Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii În cadrul acestei subactivităţi au fost obţinute avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare în
conformitate cu cerinţele finanţatorului şi cu prevederile Certificatului de Urbanism şi au fost
ataşate avizele obţinute până la depunere. Aprilie 2018 -  Mai 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate
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2.4 Achiziţia şi prestarea serviciilor de
întocmire a auditului energetic

În cadrul acestei subactivităţi a fost selectată şi contractată o firmă în vederea realizării
auditului energetic şi a certificatului de performanţă energetică, respectându-se principiul
egalităţii de şanse şi prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul achiziţiilor publice. Aprilie 2018 -  Aprilie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

Activitate: 3. Evaluarea proiectului

Subactivităţi

3.1 Evaluarea proiectului În cadrul acestei subactivităţi, proiectul va fi evaluat în vederea respectării conformităţii şi
eligibilităţii în conformitate cu grila CAE şi din punct de vedere tehnico-financiar în conformitate
cu grila ETF. Iunie 2018 -  Aprilie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

Activitate: 4. Semnarea Contractului de finanţare

Subactivităţi

4.1 Semnarea Contractului de finanţare Aceasta reprezintă prima etapă care se va realiza după depunerea cererii de finanţare şi
primirea acceptului spre finanţare a proiectului din partea Autorităţii de Management POR.

 Mai 2019 -  Mai 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate
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Activitate: 5. Achiziţia serviciilor de consultanţă în managementul proiectului şi a serviciilor de întocmire a documentaţiilor de achiziţii

Subactivităţi

5.1 Achiziţie servicii de consultanţă în
managementul proiectului

În cadrul acestei subactivităţi vor fi contractate servicii de management de proiect,
respectându-se principiul egalităţii de şanse pentru asigurarea managementului de proiect în
perioada de implementare. Iulie 2019 -  Iulie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

Activitate: 6. Achiziţia serviciilor de informare şi publicitate obligatorie şi prestarea acestora

Subactivităţi

6.1 Achiziţie anunţ de presă la demararea
proiectului

În cadrul acestei subactivităţi va fi achiziţionat anunţul de presă la demararea proiectului în
vederea asigurării transparenţei proiectului . Anunţul va conţine informaţii relevante cu privire la
proiect, conform prevederilor contractului de finanţare şi a Manualului de Identitate Vizuală
pentru POR 2014-2020.

 Iulie 2019 -  Iulie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

6.2 Publicare anunţ de presă la demararea
proiectului

În cadrul acestei subactivităţi, anunţul de presă achiziţionat la demararea proiectului va fi
publicat într-o publicaţie generalistă online de interes local/regional.

 Iulie 2019 -  Iulie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate
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6.3 Achiziţie panou informativ temporar,
placă permanentă şi autocolante

În cadrul acestei subactivităţi vor fi achiziţionate panoul informativ temporar, placa permanenta
şi autocolantele conform prevederilor contractului de finanţare şi a Manualului de Identitate
Vizuală pentru POR 2014-2020. Iulie 2019 -  Iulie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

6.4 Realizarea şi afişare materiale
informative: panou informativ temporar,
placă permanentă şi autocolante

În cadrul acestei subactivităţi vor fi realizate materialele informative: panou informativ temporar,
placă permanentă şi autocolante în vederea respectarii prevederilor contractului de finanţare şi
a Manualului de Identitate Vizuală pentru POR 2014-2020.

 Aprilie 2020 -  Aprilie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

6.5 Achiziţie anunţ de presă la finalizarea
proiectului

În cadrul acestei subactivităţi va fi achiziţionat anunţul de presă la finalizarea proiectului în
vederea asigurării transparenţei proiectului. Anunţul de presă va conţine informaţii relevante cu
privire la proiect, conform prevederilor contractului de finanţare şi a Manualului de Identitate
Vizuală pentru POR 2014-2020.

 Iulie 2019 -  Iulie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

6.6 Publicare anunt de presă la finalizarea
proiectului

În cadrul acestei subactivităţi, la finalizarea implementarii proiectului va fi publicat anunţul
achiziţionat într-o publicaţie generalistă online de interes local/regional.

 Aprilie 2021 -  Mai 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente
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O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

Activitate: 7. Achiziţia serviciilor de proiectare - în faza de implementare a proiectului şi prestarea acestora

Subactivităţi

7.1 Achiziţia serviciilor pentru întocmire
PT+DE, AT proiectant şi documentaţii
pentru obţinerea de avize

În cadrul acestei subactivităţi va fi realizată achiziţia pentru serviciile de întocmire PT+DE, AT
proiectant.

 Noiembrie 2019 -  Ianuarie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

7.2 Prestarea serviciilor pentru întocmire
PT+DE şi documentaţii pentru obţinere de
avize

În cadrul acestei subactivităţi va fi elaborat Proiectului Tehnic şi Detaliile de execuţie.

 Februarie 2020 -  Aprilie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

7.3 Achiziţia serviciilor pentru verificarea
tehnică a proiectării

În cadrul acestei subactivităţi va fi realizată achiziţia în vederea verificării tehnice a proiectării.

 Ianuarie 2020 -  Ianuarie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea

Rezultate previzionate
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contractului de finanţare.

O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

7.4  Verificarea tehnică a proiectării În cadrul acestei subactivităţi va fi realizată verificarea tehnică a proiectării.

 Aprilie 2020 -  Aprilie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

7.5 Depunerea şi verificarea PT de către
Organismul Intermediar

În cadrul acestei subactivităţi Proiectul Tehnic va fi depus la Organismul Intermediar în vederea
verificării acestuia.

 Mai 2020 -  Mai 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

Activitate: 8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamente

Subactivităţi

8.1 Achiziţia lucrărilor de construcţii, a
echipamentelor cu montaj şi a montajului
aferent

În cadrul acestei subactivităţi va fi achiziţionată firma care se va ocupa de realizarea lucrărilor,
a echipamentelor cu montaj şi a montajului aferent. Achiziţia va fi realizată conform prevederilor
Legii 98/2016 privind achiziţiile publice precum şi a prevederilor contractului de finanţare.

 Mai 2020 -  Iulie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.

Rezultate previzionate
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O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

8.2 Executarea lucrărilor achiziţionate În cadrul acestei subactivităţi lucrarile achiziţionate vor fi executate în conformitate cu proiectul
tehnic şi contractul de finanţare.

 August 2020 -  Mai 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

8.3 Achiziţia lucrărilor diverse şi
neprevăzute, dacă este cazul şi realizarea
acestora

În cazul acestei subactivităţi vor fi achiziţionate lucrările diverse şi neprevăzute precum şi
realizarea acestora, dacă situaţia o impune, conform legislaţiei în vigoare şi a contractului de
finanţare.

 August 2020 -  Mai 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

8.4 Achiziţia dotărilor şi a echipamentelor
fără montaj

În cadrul acestei subactivităţi vor fi achiziţionate dotarile şi echipamentele fără montaj.

 Februarie 2021 -  Aprilie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate
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8.5 Livrarea dotărilor şi a echipamentelor
fără montaj

În cadrul acestei subactivităţi dotarile şi echipamentele fără montaj prevazute în cadrul
proiectului şi achiziţionate vor fi livrate în vederea asigurarii condiţiilor corespunzătoare pentu
desfăşurarea activităţii. Aprilie 2021 -  Mai 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

Activitate: 9. Achiziţia serviciilor de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier şi prestarea serviciilor de asistenţă tehnică

Subactivităţi

9.1 Achiziţie servicii de dirigenţie de
şantier

În cadrul acestei subactivităţi va fi realizată achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier necesară
pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor de extindere şi reabilitare. Achiziţia va fi realizată
conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea principiului egalităţii de şanse. Iulie 2020 -  Iulie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

9.2 Prestare servicii de dirigenţie de
şantier

În cadrul acestei subactivităţi va fi asigurată dirigenţia de şantier pe întreaga perioada de
derulare a lucrărilor de extindere, mansardare şi reabilitare.

 August 2020 -  Mai 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate
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9.3 Prestare servicii de AT din partea
proiectantului

În cadrul acestei subactivităţi va fi asigurată de către firma contractată asistenţa tehnică din
partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor pentru a asigura calitatea
corespunzatoare a lucrărilor de intervenţie în conformitate cu prevederile Proiectului tehnic şi a
contractului de finanţare.

 August 2020 -  Mai 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

Activitate: 10. Achiziţie servicii de audit energetic final

Subactivităţi

10.1 Achiziţie servicii de elaborare
certificat performanţă energetică

În cadrul acestei subactivităţi va fi achiziţionat serviciul de realizare a certificatului de
performanţă energetică. Aceasta subactivitate este necesară în vederea elaborării cerificatului
de performanţă energetică final al clădirii conform legislaţiei în vigoare. Februarie 2021 -  Martie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

10.2 Întocmire certificat performanţă
energetică

În cadrul acestei subactivităţi va fi elaborat certificatul de performanţă energetică finală în
vederea certificării noii clase energetice a clădirii rezultată în urma investiţiei realizate.

 Aprilie 2021 -  Aprilie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

Activitate: 11. Managementul proiectului

Subactivităţi
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11.1 Monitorizarea proiectului În cadrul acestei subactivităţi sunt vizate următoarele aspecte: urmărirea şi respectarea
calendarului de activităţi, transmiterea periodică a informaţiilor cu privire la stadiul realizării
proiectului, organizarea unor sedinţe lunare în vederea gestionării riscurilor ce pot apărea în
cadrul proiectului precum şi asigurarea îndeplinirii la timp şi în mod complet a cererii de
finanţare, conform contractului de finanţare.

 Iunie 2019 -  Mai 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

11.2 Realizarea de rapoarte tehnico-
economice

În cadrul acestei subactivităţi vor fi realizate rapoartele tehnico-economice în conformitate cu
prevederile contractului de finanţare.

 Iunie 2019 -  Mai 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei-Creşă - Str. Eroilor , nr. 22, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul
Alba, România

Amplasamente

O clădire transformată din grădiniţă în creşă şi dotată corespunzător prin creşterea numărului
de dotări achiziţionate de la 0 dotări/echipamente la momentul implementării proiectului la 125
dotări/echipamente la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O creşă din categoria infrastructurii antepreşcolare extinsă de la o suprafaţă desfăşurată
existentă de 1083,00 mp la momentul implementării proiectului la o suprafaţă desfăşurată de
1587,74 mp la finalul implementării proiectului în termen de 25 de luni de la semnarea
contractului de finanţare.
O clădire din categoria infrastructurii antepreşcolare în care va funcţiona creşa adaptată
corespunzător pentru persoanele cu dizabilităţi prin realizare rampă de acces, montare bare
de sprijin, achiziţionarea unui număr de 10 plăcuţe Braille în termen de 25 de luni de la
semnarea contractului de finanţare.

Rezultate previzionate

41 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

1. Achiziţia şi prestarea serviciilor de consultanţă şi proiectare în perioada de elaborare a proiectuluiActivitatea:

1.1 Achiziţia şi prestarea serviciilor de consultanţă în faza de elaborare a proiectuluiSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la achiziţia şi prestarea serviciilor de consultanţă.

121077-Achiziţia serviciilor de consultanţă în elaborarea proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1010349660

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 53,550.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 53,550.00

Valoare TVA [LEI] 8,550.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 45,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,071.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,550.00 53,550.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 52,479.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Această cheltuială este necesară în vederea prestării serviciilor de consultanţă în faza de elaboare a proiectului.

-

Documente justificative

1. Achiziţia şi prestarea serviciilor de consultanţă şi proiectare în perioada de elaborare a proiectuluiActivitatea:

1.2 Achiziţia şi prestarea serviciilor de proiectare şi inginerie - faza elaborareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la achiziţia şi prestarea serviciilor de proiectare  şi inginerie-faza de
elaboare a proiectului.

121077-Achiziţia serviciilor de proiectare şi inginerie-faza de elaborare a proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3684631394

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

24,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 28,560.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 28,560.00

Valoare TVA [LEI] 4,560.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 24,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 571.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,560.00 28,560.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 27,988.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli

55



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Această cheltuială este necesară în vederea prestării serviciilor de proiectare şi inginerie în faza de elaboare a proiectului.

-

Documente justificative

2. Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv obţinerea de avizeActivitatea:

2.1 Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru întocmirea studiilor de terenSubactivitatea:

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

În cadrul acestei subactivităţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la achiziţionare şi prestarea serviciilor pentru întocmirea studiului
geotehnic.

121077-Achiziţia studiului geotehnicAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3215614097

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,975.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,975.00

Valoare TVA [LEI] 475.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 59.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]475.00 2,975.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,915.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Această cheltuială este necesară în vederea realizării studiului geotehnic pentru obiectivul de investiţie.

-

Documente justificative

2. Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv obţinerea de avizeActivitatea:

2.2 Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru elaborarea expertizei tehniceSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la achiziţia si prestarea serviciilor pentru elaborarea expertizei tehnice.

121077-Achiziţie expertiză tehnicăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3020958014

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,925.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00

Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 178.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,425.00 8,925.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,746.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Aceasta cheltuiala este necesara în vederea achiziţiei si prestarii serviciilor pentru elaborarea expertizei tehnice necesare depunerii
proiectului.
proiectului

-

Documente justificative

2. Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv obţinerea de avizeActivitatea:

2.3 Obţinere avize, acorduri şi autorizaţiiSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse chletuieli cu privire la achiziţia si prestarea serviciilor pentru obţinere avize, acorduri si
autorizaţii în vederea depunerii proiectului.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,545.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,545.00

Valoare TVA [LEI] 1,045.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 130.90

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,045.00 6,545.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,414.10

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceasta cheltuiala este necesara în vederea obţinerii avizelor, acordurilor si autorizaţiilor necesare în vederea depunerii proiectului .

-

Documente justificative

2. Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru studiile necesare proiectului, inclusiv obţinerea de avizeActivitatea:

2.4 Achiziţia şi prestarea serviciilor de întocmire a auditului energeticSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la achiziţia si prestarea serviciilor de întocmire a auditului energetic.

121077 - Achiziţie servicii de elaborare audit energeticAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1648432388

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,760.00

Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 95.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]760.00 4,760.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,664.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Aceasta cheltuiala este necesara în vederea achiziţiei si prestarii serviciilor de întocmire a auditului energetic în vederea depunerii
proiectului.

-

Documente justificative

6. Achiziţia serviciilor de informare şi publicitate obligatorie şi prestarea acestoraActivitatea:

6.2 Publicare anunţ de presă la demararea proiectuluiSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la publicarea anunţului de presă la demararea proiectului.

121077-Achiziţie servicii de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2060812564

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

Aceasta cheltuiala este necesara în vederea publicarii anunţului de presa la demararea proiectului.

-

Documente justificative

6. Achiziţia serviciilor de informare şi publicitate obligatorie şi prestarea acestoraActivitatea:

6.4 Realizarea şi afişare materiale informative: panou informativ temporar, placă permanentă şi autocolanteSubactivitatea:

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

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la realizarea si afisarea materialelor informative: panou informativ si placa
permanenta.

121077-Achiziţie servicii de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2060812564

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:

Justificarea cheltuielii
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Aceasta cheltuiala este necesara în vederea realizarii si afisarii materialelor informative: panou informativ si placa permanenta.

-

Documente justificative

6. Achiziţia serviciilor de informare şi publicitate obligatorie şi prestarea acestoraActivitatea:

6.6 Publicare anunt de presă la finalizarea proiectuluiSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitai sunt cuprinse cheltuieli cu privire la publicarea anunţului de presa la finalizarea proiectului.

121077-Achiziţie servicii de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2060812564

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

Aceste cheltuieli sunt necesare în vederea publicarii anunţului de presa la finalizarea proiectului.

-

Documente justificative

7. Achiziţia serviciilor de proiectare - în faza de implementare a proiectului şi prestarea acestoraActivitatea:

7.2 Prestarea serviciilor pentru întocmire PT+DE şi documentaţii pentru obţinere de avizeSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la prestarea serviciilor pentru întocmire Proiectului Tehnic si a Detaliilor de
execuţie şi documentaţii tehnice în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor.

121077-Achiziţie servicii de proiectare pentru întocmire PT+DE, AT din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4160175061

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

55,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 65,450.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 55,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 10,450.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 59,500.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 119.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]50,000.00 5,831.00

9,500.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Această cheltuială este necesară pentru întocmirea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de
execuţie şi documentaţii tehnice în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor.

-

Documente justificative

7. Achiziţia serviciilor de proiectare - în faza de implementare a proiectului şi prestarea acestoraActivitatea:

7.4  Verificarea tehnică a proiectăriiSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la verificarea tehnica a proiectarii.

121077-Achiziţie servicii pentru verificarea tehnică a proiectăriiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1528058604

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,850.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 2,850.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 17,850.00

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

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]15,000.00 0.00

2,850.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceasta cheltuiala este necesara în vederea verificarii tehnice a proiectarii în cadrul proiectului.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.2 Executarea lucrărilor achiziţionateSubactivitatea:

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

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la amenajarea pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea
iniţiala.

121077-Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent.Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3387299687

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,280.00

Valoare TVA [LEI] 2,280.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 12,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 285.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,280.00 14,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,994.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

60



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Aceasta cheltuiala este necesara în vederea amenajarii terenului pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea iniţiala.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.2 Executarea lucrărilor achiziţionateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala este aferentă lucrărilor pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţie.

121077-Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent.Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3387299687

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:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesară în vederea realizării lucrărilor pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţie.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.2 Executarea lucrărilor achiziţionateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la montajul aferent utilajelor, echipamentelor tehnologice şi funcţionale.

121077-Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent.Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3387299687

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,858.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,161.02

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,858.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,161.02

Valoare TVA [LEI] 1,303.02 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,858.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 163.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,303.02 8,161.02

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,997.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Această cheltuială este aferentă montajului pentru utilajele, echipamentele tehnologice şi funcţionale.
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-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.2 Executarea lucrărilor achiziţionateSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitai sunt prevazute cheltuieli cu privire la executarea lucrarilor achiziţionate.

121077-Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent.Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3387299687

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,223,217.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,455,628.88

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,223,217.55 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,455,628.88

Valoare TVA [LEI] 232,411.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,223,217.55 Contributia proprie eligibilă [LEI] 29,112.58

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]232,411.33 1,455,628.88

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,426,516.30

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceasta cheltuiala este necesara în vederea executarii lucrarilor achiziţionate în cadrul proiectului.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.2 Executarea lucrărilor achiziţionateSubactivitatea:

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

Cheltuiala este aferentă achiziţionării şi livrării utilajelor şi echipamentelor care necesită montaj.

121077-Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent.Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3387299687

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

84,812.25Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 100,926.58

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 84,812.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 100,926.58

Valoare TVA [LEI] 16,114.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 84,812.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,018.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16,114.33 100,926.58

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 98,908.05

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesară în vederea achiziţionării şi livrării utilajelor şi echipamentelor care necesită montaj.

Documente justificative
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-

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.2 Executarea lucrărilor achiziţionateSubactivitatea:

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

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli pentru lucrari de construcţii si instalaţii aferente organizarii de santier.

121077-Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj si montaj aferent.Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3387299687

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,280.00

Valoare TVA [LEI] 2,280.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 12,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 285.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,280.00 14,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,994.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste cheltuieli sunt necesare în vederea realizarii lucrarilor de construcţii si instalaţii aferente organizarii de santier.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.2 Executarea lucrărilor achiziţionateSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitai sunt cuprinse cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe,

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,090.92Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 15,090.92

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,090.92 Valoare totală eligibilă [LEI] 15,090.92

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

Eligibil [LEI] 15,090.92 Contributia proprie eligibilă [LEI] 301.82

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 15,090.92

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,789.10

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste cheltuieli sunt necesare pentru plata comisioanelor, cotelor, taxelor necesare în cadrul proiectului.

-

Documente justificative
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8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.3 Achiziţia lucrărilor diverse şi neprevăzute, dacă este cazul şi realizarea acestoraSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitai sunt prevazute cheltuieli pentru achiziia lucrarilor diverse si neprevazute si daca este cazul realizarea
acestora.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

177,866.07Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 211,660.62

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 177,866.07 Valoare totală eligibilă [LEI] 211,660.62

Valoare TVA [LEI] 33,794.55 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 177,866.07 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,233.21

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]33,794.55 211,660.62

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 207,427.41

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste cheltuieli sunt necesare în vederea achiziiei lucrarilor diverse si neprevazute si daca este cazul realizarea acestora în cadrul
proiectului.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.5 Livrarea dotărilor şi a echipamentelor fără montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

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

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitai sunt prevazute cheltuieli cu privire la livrarea dotarilor.

121077-Achiziţie dotări şi echipamente fără montajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:260308010

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

523,297.45Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 622,723.97

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 523,297.45 Valoare totală eligibilă [LEI] 622,723.97

Valoare TVA [LEI] 99,426.52 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 523,297.45 Contributia proprie eligibilă [LEI] 12,454.48

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]99,426.52 622,723.97

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 610,269.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste cheltuieli sunt necesare în vederea livrarii dotarilor necesare pentru proiect.
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-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări şi echipamenteActivitatea:

8.5 Livrarea dotărilor şi a echipamentelor fără montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

55 - cheltuieli cu active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt curpinse cheltuieli cu privire la achiziţionarea activelor necorporale.

121077-Achiziţie dotări şi echipamente fără montajAchiziţie:

ID dosar achiziţie:260308010

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,589.20Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,121.15

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,589.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,121.15

Valoare TVA [LEI] 3,531.95 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 18,589.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 442.42

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,531.95 22,121.15

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,678.73

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Sunt achiziţionate active necorporale în vederea funcţionării în condiţii optime a calculatoarelor achiziţionate.

-

Documente justificative

9. Achiziţia serviciilor de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier şi prestarea serviciilor de asistenţă tehnicăActivitatea:

9.2 Prestare servicii de dirigenţie de şantierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la prestarea serviciilor de dirigenţie de santier.

121077-Achiziţie servicii de dirigenţie de şantierAchiziţie:

ID dosar achiziţie:318995086

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

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

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

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

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

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste cheltuieli sunt necesare în vederea prestarii serviciilor de dirigenţie de santier.

Documente justificative
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-

9. Achiziţia serviciilor de asistenţă tehnică din partea dirigintelui de şantier şi prestarea serviciilor de asistenţă tehnicăActivitatea:

9.3 Prestare servicii de AT din partea proiectantuluiSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli pentru prestarea serviciior de asistenţa tehnica din partea proiectantului.

121077-Achiziţie servicii de proiectare pentru întocmire PT+DE, AT din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4160175061

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 9,520.00

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

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]8,000.00 0.00

1,520.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste cheltuieli sunt necesare în vederea prestarii serviciilor de asistenţa tehnica din partea proiectantului.

-

Documente justificative

10. Achiziţie servicii de audit energetic finalActivitatea:

10.2 Întocmire certificat performanţă energeticăSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli în vederea întocmirii certificatului de performanţa energetica final.

121077-Achiziţie servicii elaborare certificat performanţă energeticăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1164966785

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,760.00

Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 95.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]760.00 4,760.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,664.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste cheltuieli sunt necesare în vederea întocmirii certificatului de perofrmanţa energetica final.

-

Documente justificative
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11. Managementul proiectuluiActivitatea:

11.1 Monitorizarea proiectuluiSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la monitorizarea proiectului.

121077-Achiziţii servicii de consultanţă-managementul proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1161624001

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 33,915.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 33,915.00

Valoare TVA [LEI] 5,415.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 28,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 678.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,415.00 33,915.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 33,236.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceaste cheltuieli sunt necesare în vederea monitorizarii proiectului pe perioada de implementare a acestuia.

-

Documente justificative

11. Managementul proiectuluiActivitatea:

11.2 Realizarea de rapoarte tehnico-economiceSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivitaţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la realizarea de rapoarte tehnico-financiare.

121077-Achiziţii servicii de consultanţă-managementul proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1161624001

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 33,915.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 33,915.00

Valoare TVA [LEI] 5,415.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 28,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 678.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,415.00 33,915.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 33,236.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste cheltuieli sunt necesare în vederea realizarii de rapoarte tehnico-finanicare.

Documente justificative
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-

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile
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ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea
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neeligibile proiect
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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

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 74,230.00 1,461,861.85 1,171,541.290.00 0.00 0.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

AlbaCentru 0.00 %)%)100.00( (2,707,633.14 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 2,707,633.14

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

052 2,707,633.14 %)100.00Infrastructuri pentru educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari (

(100.00 %)2,707,633.14Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 2,707,633.1401

2,707,633.14Buget eligibil total (100.00 %)
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Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mici zone urbane (densitate medie a populaţiei > 5 000 de locuitori) %)2,707,633.14 ( 100.0002

(100.00 %)2,707,633.14Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(19 Educaţie 2,707,633.14 %)

Buget eligibil total (100.00 %)2,707,633.14

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Investiţii în educaţie, calificare şi formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi
învăţare pe tot parcursul vieţii 2,707,633.14 100.00(10

2,707,633.14 (100.00 %)Buget eligibil total

Graficul de rambursare

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

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-01-2018

31-05-2021

31-05-2021

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

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 74,230.0015-07-2019

10 cerere de rambursare cererii de plata 1,107,451.5728-05-2021

11 cerere de rambursare clasica finala 10,636.2531-05-2021

2 cerere de prefinantare 68,500.0006-04-2020

3 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 34,956.2531-07-2020

4 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 22,907.5027-11-2020

5 cerere de plata 350,000.0028-01-2021

6 cerere de rambursare cererii de plata 350,000.0028-02-2021

7 cerere de plata 1,107,451.5729-03-2021

8 cerere de rambursare cererii de plata 1,107,451.5726-04-2021
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Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

9 cerere de plata 1,107,451.5730-04-2021

Contractare

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CAE 1_Document perioada de executie a lucrarilor.pdf

21/06/2018 CAE 1_Document perioada de execuie a lucrrilor.pdfC20B7DB4F315897373BB060E109A3DC034F7A4AC09A0B5C7B43942
3A508ABDFE

CAE 1_Grad de indatorare.pdf

21/06/2018 CAE 1_Grad de îndatorare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Lista de echipamente, lucrari sau servicii.pdf

20/12/2018 ETF_Lista de echipamente, lucrari sau servicii.pdfAF13B53D555231770B5445394F7E09A01579B179DEC37A5282E93A8
B9194AE2E

ETF_IDUL Blaj.pdf

20/12/2018 ETF_IDUL Blaj.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_HCL retea scolara pct 2-5.pdf

20/12/2018 ETF_HCL retea scolara pct 2-5.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_DG si DO varianta aleasa.pdf

20/12/2018 ETF_DG si DO varianta aleasa.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_DG varianta nealeasa.pdf

20/12/2018 ETF_DG varianta nealeasa.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Evaluari.pdf

20/12/2018 ETF_Evaluari.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Detaliere cerere de clarificări

Nr. 36840 /16.10.2020

În atenţia: D-lui Gheorghe Valentin ROTAR, Primar

Referitor la: Contractul de finanţare nr. 4237/28.05.2019, pentru proiectul cu titlul „Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul
Municipiului Blaj”, beneficiar Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj,  cod SMIS 121077

Stimate Domnule Primar,

Introducere

Avand in vedere solicitarea dumneavoastra, transmisa prin Notificare nr.5 în aplicatia MySMIS, privind deblocarea secţiunii „ Descrierea
tehnică a proiectului” pentru a încarca partea scrisa a Proiectului Tehnic , va informam că am deblocat secţiunea respectivă din cadrul
cererii de finantare în vederea încărcării Proiectul tehnic (partea scrisa) pentru care a fost finalizată analiza conformităţii precum şi a
clarificarilor şi a răspunsurilor la acestea, în conformitate cu Instructiunea nr.82/24.08.2018 a AM POR.

Având în vedere cele menţionate anterior, va solicităm sa efectuaţi respectiva operaţiune pâna cel tarziu la data de 21.10.2020.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0744527122, persoana de contact fiind d-nul Praţia Aron Mircea – ofiţer de
monitorizare.

Concluzie cerere de clarificări

Referitor la solicitarea de clarificări 13, menţionăm următoarele:

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

A fost solicitată deblocarea secţiunii Descrierea tehnică a proeictului din Cererea de Finanţare pentru a încărca şi transmite Proiectul Tehnic şi
avizul conform al acestuia.
Astfel, menţionăm că a fost încărcat Proiectul Tehnic împreună cu avizul conform al Proiectului Tehnic.
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

ETF_ACB varianta aleasa.pdf

20/12/2018 ETF_ACB varianta aleasa.pdf87B8787FB61926C98161E4A39080C787929633F5FDE5A89009035F73
A7FB82FD

ETF_Declaratie estimare numar copii pct 2-5.pdf

20/12/2018 ETF_Declaratie estimare numar copii pct 2-5.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Declaratie Cresa- serviciu nou pct 2-5.pdf

20/12/2018 ETF_Declaratie Cresa- serviciu nou pct 2-5.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_DALI-parte desenata2.pdf

20/12/2018 ETF_DALI-parte desenat2.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_DALI-parte desenata1.pdf

20/12/2018 ETF_DALI-parte desenat1.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Contract si PV termoizolatie.pdf

20/12/2018 ETF_Contract si PV termoizolatie.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Adresa INSE pct.1.pdf

20/12/2018 ETF_Adresa INSE pct.1.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_ACB varianta nealeasa.pdf

20/12/2018 ETF_ACB varianta nealeas.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Tabel cereri+cereri inscriere Cresa pct 2-5.pdf

20/12/2018 ETF_Tabel cereri+cereri inscriere Cresa pct 2-5.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_DALI-parte scrisa.pdf

20/12/2018 ETF_DALI-parte scris.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Studiu geotehnic.pdf

20/12/2018 ETF_Studiu geotehnic.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Strategia de monitorizare pct 9.pdf

20/12/2018 ETF_Strategia de monitorizare pct 9.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_ROI pct 9.pdf

20/12/2018 ETF_ROI pct 9.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Planse instalatii si memoriu.pdf

20/12/2018 ETF_Planse instalatii si memoriu.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_ROF pct 9.pdf

20/12/2018 ETF_ROF pct 9.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Plan de situatie+organizare de santier.pdf

20/12/2018 ETF_Plan de situatie+organizare de santier.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Plan de monitorizare pct 9.pdf

20/12/2018 ETF_Plan de monitorizare pct 9.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF_Opis.pdf

20/12/2018 ETF_Opis.pdf8FB5DCE921242C858C4F2FAEFA711D90A9AEAF303F3E71E295018D
F5016CB66A

ETF_Memoriu tehnic organizare de santier.pdf

20/12/2018 ETF_Memoriu tehnic organizare de santier.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1_Declaratie privind nedeductibilitatea TVA.pdf

27/06/2019 N1_Declaraie privind nedeductibilitatea TVA.pdf05F70DCA169E3D7DA1AE71959A1470019C5A5425101E190CE6B4B4
C60D958684

Anexa 4.7.1 - Notificare modificari personal.pdf

27/06/2019 Anexa 4.7.1 - Notificare modificari personal.pdf44705EB074052DD52A2AF9EBA3F64CC866F8AD215340DD8ECDC87
5F879D7CE84

N1_CV Potopea.pdf

27/06/2019 N1_CV Potopea.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1_Dispozitie numire echipa proiect.pdf

27/06/2019 N1_Dispoziie numire echip proiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N1_Graficul cererilor de rambursare.pdf

27/06/2019 N1_Graficul cererilor de rambursare.pdfFC5304084D763BF5964DD09771ED948CDC418C7853DD652C193E1D
6BCE3F2C80

N1_Memoriu Justificativ.pdf

27/06/2019 N1_Memoriu Justificativ.pdfC1DDEBC519BB386E647AEBFB1FD70FB767D6A2B03C53BBA7FEE46
E41259563B1
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Memoriu Justificativ semnat (1).pdf

04/07/2019 Memoriu Justificati80EF8F7A9BCD07AC1224692A9B0EE58FFD9F7094E69DA0201F2FC0
F9193DA842

Graficul cererilor de rambursare semnat.pdf

04/07/2019 Graficul cererilor de rambursare9368AB147A53880179249F08D6CE278F108A7675DCC1365083834F9
D5231BBAB

Memoriu Justificativ semnat (1).pdf

15/07/2019 Memoriu Justificativ semnatCDAB83C59CAB0A67DE8E9EF457F7402207622DB2BFE021690E91E3
02FD1C8F85

N2_Declaratie Scoarta Silvia Maria.pdf

06/11/2019 N2_Declaratie Scoarta Silvia Maria.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2_Anexa 4.7.1 - Notificare modificari personal.pdf

06/11/2019 N2_Anexa 4.7.1 - Notificare modificari personal.pdfAE6B154F6AAB7689BE29B0921D99F606906F46A8D34786F11DA8788
9B37E9475

N2_Dispozitie nr. 297 din 12.08.2019.pdf

06/11/2019  N2_Dispoziie nr. 297 din 12.08.2019.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2_Dispozitie nr. 356 din 08.10.2019.pdf

06/11/2019 N2_Dispoziie nr. 356 din 08.10.2019.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2_Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdf

06/11/2019 N2_Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdf462E273A1A5C271C0EA8D4452F037C1EE0137647F90981B0A0BFE75
C72EEA9AD

N2_CV responsabil informare Diana Gizdavu.pdf

06/11/2019 N2_CV responsabil informare Diana Gizdavu.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2_Memoriu Justificativ.pdf

06/11/2019 N2_Memoriu Justificativ.pdf1550E7FCE0E36614C394D5C0182AFB6C48A7ABEAF7EDADD85E02E
FB083759862

N2_CV responsabil achizitii Oltean Claudia Florinela.pdf

06/11/2019 N2_CV responsabil achiziii Oltean Claudia Florinela.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2_Declaratie Potopea Daniel.pdf

06/11/2019  N2_Declaratie Potopea Daniel.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Data

19/10/2020 09:15:43
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