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CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Regional

Cod apel: POR/317/10/1/Creşterea gradului
de participare la nivelul educaţiei timpurii
şi învăţământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire
timpurie a sistemului

Cod proiect 121064

Titlul proiectului
Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala
Gimnazială Simion Bărnuţiu, structura I M
Moldovan şi structura P P Aaron

Componenta 1 POR/2017/10/10.1b/7regiuni

Axa Prioritară Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Operaţiunea

Creşterea gradului de participare la nivelul
educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc
crescut de părăsire timpurie a sistemului

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu, structura I M Moldovan şi structura
P P Aaron

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

MUNICIPIUL BLAJDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4563007Cod de înregistrare fiscală/CIF:

4563007Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

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

0258710110 / 0258710014

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 26/08/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

sergiustefanescu@yahoo.comAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariablaj.ro

PRIMAR

GHEORGHE-VALENTIN ROTAR

0745323654 / 0258710014

sergiustefanescu@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

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

RO16TREZ00321
A480201XXXX

RO16TREZ00321A480
201XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

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

RO60TREZ00321
A480202XXXX

RO60TREZ00321A480
202XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

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

RO07TREZ00321
A480203XXXX

RO07TREZ00321A480
203XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI BLAJ

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

RO38TREZ00321
A426900XXXX

RO38TREZ00321A426
900XXXX

TREZORERIA
BLAJ

TREZROBU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

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

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

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

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

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
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Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

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

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

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

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

5146

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

12 MAR 2010

12 SEP 2011

Valoarea totală proiect: 9,228,349.10 LEI

7,737,542.20 LEIValoare eligibilă proiect:

7,737,542.20 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 7,582,791.36 LEI

Rambursare efectivă: 4,993,302.00 LEI

Uniunea Europeana

4.13 LEI din data de 01 MAR 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

Nu este cazul.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

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

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

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

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

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

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

38168

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

05 AUG 2014

05 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 607,877.40 LEI

440,485.00 LEIValoare eligibilă proiect:

440,485.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 431,675.30 LEI

Rambursare efectivă: 428,837.00 LEI

Uniunea Europeana

4.40 LEI din data de 01 AUG 2014

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat
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Nu este cazul.

 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

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

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

Rezultate

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

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

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

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

Cod SMIS:

MUNICIPIUL BLAJ - ADMINISTRATIE PUBLICA EFICIENTA

119862

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

13 AUG 2018

12 IUN 2019

Valoarea totală proiect: 262,874.37 LEI

262,874.37 LEIValoare eligibilă proiect:

262,874.37 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 257,616.88 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

4.62 LEI din data de 01 AUG 2018

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

Rezultate

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

Cod SMIS:

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

118781

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

17 OCT 2018

30 SEP 2020

Valoarea totală proiect: 4,175,742.52 LEI

4,064,021.04 LEIValoare eligibilă proiect:

4,064,021.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,982,740.62 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

4.67 LEI din data de 01 OCT 2018

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiective proiect

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

Obiectivele specifice ale proiectului

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

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

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

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

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

126520

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

08 FEB 2019

08 APR 2021

Valoarea totală proiect: 2,624,758.31 LEI

2,624,758.31 LEIValoare eligibilă proiect:

2,624,758.31 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,572,263.15 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

Rezultate

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere, reabilitare si dotare Cresa la nivelul Municipiului Blaj

121077

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

01 IAN 2018

31 MAI 2021

Valoarea totală proiect: 2,794,587.14 LEI

2,707,717.14 LEIValoare eligibilă proiect:

2,707,717.14 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,653,480.48 LEI

Rambursare efectivă: 2,653,480.48 LEI

Uniunea Europeana

4.75 LEI din data de 01 MAI 2019

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

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

Rezultate

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj

123743

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

22 IUL 2019

30 IUN 2021

Valoarea totală proiect: 10,700,750.00 LEI

10,700,750.00 LEIValoare eligibilă proiect:

10,700,750.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,486,735.00 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI
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Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

Rezultate

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

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

121064

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

01 DEC 2017

30 NOI 2021

Valoarea totală proiect: 6,246,548.10 LEI

6,175,148.10 LEIValoare eligibilă proiect:

6,175,148.10 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,051,645.12 LEI

Rambursare efectivă: 6,051,645.12 LEI

Uniunea Europeana

4.73 LEI din data de 01 SEP 2019

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională
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 NR.  din

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

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

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

Rezultate

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

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

Cod SMIS:

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

127755

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

01 APR 2020

31 MAR 2023

Valoarea totală proiect: 2,669,517.97 LEI

2,669,517.97 LEIValoare eligibilă proiect:

2,669,517.97 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,616,127.61 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Sprijinirea furnizarii de servicii sociale integrate de calitate în concordanta cu nevoile specifice ale persoanelor varstnice din municipiul
Blaj, în vederea ameliorarii situatiei de vulnerabilitate sociala cu care aceştia se confrunta.

13



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

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

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Administratie publica inteligenta si participativa

135372

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

28 APR 2020

28 OCT 2022

Valoarea totală proiect: 3,427,098.00 LEI

3,427,098.00 LEIValoare eligibilă proiect:

3,427,098.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,283,518.07 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

Rezultate

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Imbunatirea calitatii vietii populatiei in Municipiul Blaj

123156

Titlul proiectului:

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

Dată finalizare:

04 MAI 2020

30 APR 2023

Valoarea totală proiect: 28,791,973.92 LEI

23,276,190.77 LEIValoare eligibilă proiect:

23,276,190.77 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 22,810,666.04 LEI

Rambursare efectivă: 0.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:
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Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

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

Rezultate

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

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CENTRUL DE ZI PRICHINDELULTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

Fondul Român de Dezvoltare Socială

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:
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 NR.  dinAct juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

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

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: PRIMEDU- Prima Educatie

Informaţii înregistrare solicitare:  / 08 OCT 2019

Valoarea totală proiect: 3,130,500.27

Valoare eligibilă proiect: 3,130,500.27

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Nu este cazul pentru prezentul apel de proiecte.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

18.11. Fise de post_Echipa de proiect.pdf

16/03/2018 18.11. Fie de post_Echipa de proiect.pdf0B2D935C911127383806914CB3CEE376A24A0240FFF8D7B8B3B9F8E
C26866864

1.3. Hotarare validare mandat consilieri.pdf

16/03/2018 1.3. Hotarare validare mandat consilieri.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

18.02. Contract si adresa reciclare.pdf

16/03/2018 18.02. Contract si adresa reciclare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.03. Declaratia complementaritate proiect POR 10.pdf

16/03/2018 18.03. Declaraia complementaritate proiect POR 10.pdf468E111B9BF8A3FD9140C52B449C556E17507929BEAC8D8BBD791A
2C1F444205

18.10. CV-uri_Echipa de proiect.pdf

16/03/2018 18.10. CV-uri_Echipa de proiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.04. Declaratie intentie depunere POCU.pdf

16/03/2018 18.04. Declaraie intenie depunere POCU.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.12. Organigrama_Echipa de proiect.pdf

16/03/2018 18.12. Organigram_Echipa de proiect.pdfC47F8DFB6E5A199F51D45A67EB9EE04E514E108402507F59D7B8731
AE3A2262D

18.05. Extras IDUL_Municipiul Blaj.pdf

16/03/2018 18.05. Extras IDUL_Municipiul Blaj.pdf0654C21590BE489BA8FE59C9BFD14A469C07EDC1E9B676A5106263
E43269B539

1.1. Hotarare judecatoreasca validare mandat primar.pdf

16/03/2018 1.1. Hotarare judecatoreasca validare mandat primar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.06. Raspunsuri chestionare_ IM Moldovan.pdf

16/03/2018 18.06. Rspunsuri chestionare_ IM Moldovan.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.13. Adrese situatie scoli_UAT Municipiul Blaj.pdf

16/03/2018 18.13. Adrese situaie coli_UAT Municipiul Blaj.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.2. Hotarare constituire Consiliu Local.pdf

16/03/2018 1.2. Hotarare constituire Consiliu Local.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.07. Raspunsuri chestionare_PP Aaron.pdf

16/03/2018 18.07. Rspunsuri chestionare_PP Aaron.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.08. Analiza chestionare_IM Moldovan.pdf

16/03/2018 18.08. Analiza chestionare_IM Moldovan.pdf112CD3373F885C0101BD01C14C270E97A60E5016C26912AEBA5109
CB425AB08D

18.09. Analiza chestionare_PP Aaron.pdf

16/03/2018 18.09. Analiz chestionare_PP Aaron.pdfF72F2E4CBF7CEC5300531376D4F5E38F0175BEC827D70BCB9E8980
068E4DA394

18.14. Populatie Municipiul Blaj 0-14 ani.pdf

16/03/2018 18.14. Populaie Municipiul Blaj 0-14 ani.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
18.01. Model H Tabel centralizator numere cadastrale obiective de
investitie.pdf

16/03/2018 18.01. Model H Tabel centralizator numere cadastrale obiective de
investitie.pdf

950B62A5BD3C5604A82A64B7AAC9BFC3E7FDA689AFF77F3B777E26
31934C2593

18.15. CF_Complementaritate documente strategice.pdf

16/03/2018 18.15. CF_Complementaritate documente strategice.pdfF4B3197985D22E454B6B6E0B9D4B7EAEBC5265F82CC1B5FC235E96
593F5BBB76

1.4. CIF primarie.pdf

16/03/2018 1.4. CIF primarie.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.16. Contracte_persoane varstnice si cu dizabilitati.pdf

16/03/2018 18.16. Contracte_persoane vârstnice i cu dizabiliti.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.5. CIF scoala.pdf

16/03/2018 1.5. CIF scoala.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.17. CF_Completare Capacitate administrativa.pdf

16/03/2018 18.17. CF_Completare Capacitate administrativ.pdf527BE0D654435C2ABFAF79BA880CD38917E1C8B0035EE1DA5257A3
90A3734F0F

18.18. CF_Plan de mentenanta.pdf

16/03/2018 18.18. CF_Plan de mentenan.pdfE4D8DDB0AA4BCBD5F481A000E110486ADB69B7DE402E29D6ED001
E07FE8E6D98

2.1. CI primar.pdf

16/03/2018 2.1. CI primar.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3.1. Date financiare.pdf

16/03/2018 3.1. Date financiare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.20. ROF si ROI_unitati de invatamant.pdf

16/03/2018 18.20. ROF i ROI_uniti de învmânt.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.21. Statistica elevi 16.02.2018.pdf

16/03/2018 18.21. Statistic elevi 16.02.2018.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

18.22. Declaratie derulare program SDS.pdf

16/03/2018 18.22. Declaraie derulare program SDS.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.1. Extras CF cu plan de amplasament_IM Moldovan.pdf

16/03/2018 17.1. Extras CF cu plan de amplasament_IM Moldovan.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.1. Model - Declaratia de angajament.pdf

16/03/2018 4.1. Model - Declaratia de angajament.pdfA1E50EA7F8790FCCA56258A3A6CE2A5DA76201BEF98F8AF7F64AD0
CC9D985465

17.2. Extras CF cu plan de amplasament_PP Aaron.pdf

16/03/2018 17.2. Extras CF cu plan de amplasament_PP Aaron.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16.1. Aviz Ministerul Educatiei.pdf

16/03/2018 16.1. Aviz Ministerul Educaiei.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.01. Extras relevant_Acordul de parteneriat.pdf

16/03/2018 15.01. Extras relevant_Acordul de parteneriat.pdf0B643FB0092C286A67D0726B1E4E9B880D4889F4E930D10A4654BB7
7FD0F568A

5.1 Model - Declaratia de eligiblitate.pdf

16/03/2018 5.1 Model - Declaratia de eligiblitate.pdfB38C4272BB08EBDBD107714EF71409A03EAC3D43A14B08ACF250C
B3BCF6513FB

15.02. Extras relevant_Strategia Europa 2020.pdf

16/03/2018 15.02. Extras relevant_Strategia Europa 2020.pdf3B01F0522D585A874BBA3375A676E08F3FE03353A7BB03E8CDB9074
A760925A6

15.03. Extras relevant_Strategia nationala pentru competitivitate.pdf

16/03/2018 15.03. Extras relevant_Strategia naional pentru competitivitate.pdf87CD634067F14689D6440EAEC3A18DFC123A28126898C4B96CA469
C9CB76AC35

6.1. Model - Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdf

16/03/2018 6.1. Model - Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdfDC55938861269091D589BFF8C5A8857C46E11F308146199B20DF3938
856A2313
15.04 Extras Strategie privind incluz cetatenilor apartinand minor
rrome.pdf

16/03/2018 15.04 Extras Strategie privind incluz cetatenilor apartinand minor
rrome.pdf

26D6DD0D3747056E5555F82681E056957AA17ED15BEB7745BD82B8
A80103961C

15.05. Extras relevant_Strategia privind incluziunea sociala.pdf

16/03/2018 15.05. Extras relevant_Strategia privind incluziunea social.pdf90142BB341C32D283FFB243E1C64A22F7E66849CBF9AE3BF5CA071
6C1C40CAE5

7.1. Documentatii topografice.pdf

16/03/2018 7.1. Documentaii topografice.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.2. Expertize tehnice.pdf

16/03/2018 7.2. Expertize tehnice.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.06. Extras relevant_Strategia privind reducerea PTS.pdf

16/03/2018 15.06. Extras relevant_Strategia privind reducerea PT.pdfBE67EB6892418638B5DB5F668AAD3A8873BA6848C025FED0F832F56
EE1DB34D1

7.3. Studii geotehnice.pdf

16/03/2018 7.3. Studii geotehnice.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.07. Extras relevant_Strategie modernizare infrastructura.pdf

16/03/2018 15.07. Extras relevant_Strategie modernizare infrastructur.pdfC2A6CAFE069F862A87E1CA06A35C9384D6E24038A6835C84DF5155
2450500205

15.08. Extras revelant_PDR - Strategie Centru 2014-2020.pdf

16/03/2018 15.08. Extras revelant_PDR - Strategie Centru 2014-2020.pdf25FA582BF2C8B5066A1E43C313912F218EEDBBC6A8D22AB0E4EDF3
FC1E157599

7.4. Audit si certificat energetic IM Moldovan.pdf

16/03/2018  7.4. Audit i certificat energetic IM Moldovan.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.09. Extras_Strategia de dezvoltare a Municipiului Blaj.pdf

16/03/2018 15.09. Extras_Strategia de dezvoltare a Municipiului Blaj.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.10. Hotarare aprobare Strategia de dezvoltare a Municipiului Blaj.pdf

16/03/2018 15.10. Hotrâre aprobare Strategia de dezvoltare a Municipiului
Blaj.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.5. Audit si certificat nergetic PP Aaron.pdf

16/03/2018 7.5. Audit i certificat nergetic PP Aaron.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.1. Autorizatii de construire.pdf

16/03/2018 14.1. Autorizaii de construire.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.1. Nota privind incadrarea in standarde de cost.pdf

16/03/2018 13.1. Nota privind încadrarea în standarde de cost.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.6. DALI.pdf

16/03/2018 7.6. DALI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

12.1. Lista de echipamente, lucrari si servicii.pdf

16/03/2018 12.1. List de echipamente, lucrri i servicii.pdf46D739E7CA9A133FC0E9ECF776A5E770ABE30C9182480CBE833D81
7513D84C7C

7.7. Anexa DALI_ACB.pdf

16/03/2018 7.7. Anexa DALI_ACB.pdf3441719DC8F7563F89D81D0CCAB39337ACE0C7E1C2DE58F3746772
3B2699AD48

7.8. Planse IM Moldovan.pdf

16/03/2018 7.8. Planse IM Moldovan.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.9. Planse PP Aaron.pdf

16/03/2018 7.9. Planse PP Aaron.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.10. Declaratie respectare criterii ETF.pdf

16/03/2018 7.10. Declaratie respectare criterii ETF.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.11. Declaratii conformitate materiale.pdf

16/03/2018 7.11. Declaraii conformitate materiale.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.12. Oferte_Dotari1.pdf

16/03/2018 7.12. Oferte_Dotri1.pdf29147A4A988636B21B527318B235A378CFC001C4727A6953DB05F5E
953A0F0E6

7.13. Oferte_Dotari2.pdf

16/03/2018 7.13. Oferte_Dotri2.pdf2BC1DBD7345F07DF42C973D4DFF1FD6D91B3944FCC03DFAB46272
BAEF215A5EB

7.14. Oferte_informare si publicitate.pdf

16/03/2018 7.14. Oferte_informare si publicitate.pdfC87C77FF0D8A65F6B18CA51FAAC356F52148B099450D75F79BD876
389644C70E

7.15. Oferte_servicii proiectare.pdf

16/03/2018 7.15. Oferte_servicii proiectare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.19.2.ROF_UAT.pdf

16/03/2018 18.19.2.ROF_UAT.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.19.1.ROI_UAT.pdf

16/03/2018 18.19.1.ROI_UAT.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.2. F3 si Evaluari.pdf

16/03/2018 11.2. F3 si Evaluari.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.1. Devize - totalizator, generale si pe obiect.pdf

16/03/2018 11.1. Devize - totalizator, generale si pe obiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.1. HCL si anexe.pdf

16/03/2018 10.1. HCL i anexe.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.1. Avize mediu.pdf

16/03/2018 9.1. Avize mediu.pdfB0A8C8F3033B5B3627E8E6F33AEAE8B8E5979D8594D0B398410E534
3A064BBB7

8.6. OAR.pdf

16/03/2018 8.6. OAR.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.5. Aviz ISC.pdf

16/03/2018 8.5. Aviz ISC.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.16. Oferte_consultanta si audit financiar.pdf

16/03/2018 7.16. Oferte_consultanta si audit financiar.pdf421D5E41B33B0F07290F21951589799180A62E4F94D235DCFD7FFBA
635C42E89

7.17. Oferte_utilaj si montaj.pdf

16/03/2018 7.17. Oferte_utilaj si montaj.pdfC182EBF44132E24469F9D0763B1556187C96BE2D1343E33AB34AB76
AD4234B34

8.1. Certificat de urbanism_ I M Moldovan.pdf

16/03/2018 8.1. Certificat de urbanism_ I M Moldovan.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.2. Certificat de urbanism_P P AAron.pdf

16/03/2018 8.2. Certificat de urbanism_P P AAron.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.3. Avize sanatate publica.pdf

16/03/2018 8.3. Avize sanatate publica.pdf1AFDD4DDC05EA4F8BF67ED81E92B6DDF43545B7C4D45A891DDCF
4C71BC09BE2C

8.4. Avize ISU.pdf

16/03/2018 8.4. Avize ISU.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
1.2. Clarificari CAE 1 - Documente justificative lucrari anterioare
2006&2007.pdf

16/04/2018 1.2. Clarificri CAE 1 - Documente justificative lucrri anterioare
2006&2007.pdf

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1.1. Clarificari CAE 1 - 7.6. DALI.pdf

16/04/2018 1.1. Clarificri CAE 1 - 7.6. DALI.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2_Alte documente.pdf

28/07/2020 N2_Alte documente084654BBE07BA9265CC22AC9AE367EB4304988B2F18656AC4FD423
6241D18C66

N2_memoriu justificativ.pdf

28/07/2020 N2_memoriu justificativE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

N2_ Anexa 3 - Bugetul proiectului.pdf

29/07/2020 N2_ Anexa 3 - Bugetul proiectului1769820C3AD9C584D0AA8A2EF9D3109C08794EAD0D2B2D8B89F02B
2DF9BD536A

RC1_N3_Memoriu  justificativ.pdf

14/01/2021 RC1_N3_Memoriu  justificativBA01D031689756943F86572E6F9BE9F9D7FF468F6C737B8A0204BB0
91D5A8DDC

RC1_N3_Anexa 4 Graficul cererilor de rambursare.pdf

14/01/2021 RC1_N3_Anexa 4 Graficul cererilor de rambursareB31321ABB321476D565E326A94251EF315405044D1A18F9C6784AF39
99AD67C7

RC1_N3_CV Marius Lazar.pdf

14/01/2021 RC1_N3_CV Marius LazarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RC1_N3_Dispozitie 602 modificare echipa.pdf

14/01/2021 RC1_N3_Dispozitie 602 modificare echipaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

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

Nicuşan Ildiko Ana

Manager proiectFuncţie :

Telefon : 0720450255

0258710014

ildinicusan@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Nicuşan Ildiko AnaNume şi prenume :

Persoană de contact
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Manager proiectFuncţie :

Telefon : 0720450255

0258710014

ildinicusan@yahoo.comAdresă  e-mail :

Fax :

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Solicitantul a mai gestionat până în prezent încă 2 asistenţe acordate anterior, respectiv ,,Modernizare străzi urbane Tudor Vladimirescu şi
Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj, judeţul Alba" şi ,,Crearea centrului naţional de informare şi promovare turistică Blaj şi dotarea
acestuia" şi o asistenţă solicitată ,,Amenajarea unui spaţiu verde în incinta imobilului încris în C.F. nr. 77100 - Parc Veza Blaj". Detalii
despre aceste proiecte şi alte detalii referitoare la capacitatea administrativă sunt regăsite în documentul CF_Completare Capacitate
administrativă. Totodată, în acest document se regăsesc şi posibilele constrângeri şi riscuri identificate cu măsuri de contracarare.

Echipa de proiect este formată din 6 persoane (1 manager de proiect, 1 asistent de proiect, 1 responsabil financiar, 1 responsabil tehic, 1
responsabil informare şi publicitate, 1 responsabil achiziţii). Dintre acestea, asistent managerul este din partea firmei de consultanţă, restul
fiind din partea solicitantului. Aceste persoane au experienţă în sectorul public, cu abilităţi şi competenţe de referinţă pentru
managementul de proiect. S-a ataşat şi organigrama propusă pentru echipa de proiect.

Referitor la activităţile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management şi la modalitatea de monitorizare şi
control a echipei, solicitantul are o strategie, denumită Strategie pentru monitorizarea implementării proiectului şi un Plan de monitorizare
pentru perioada de implementare şi operare, ambele fiind anexate prezentei Cereri de finanţare. În ceea ce priveşte atribuţiile membrilor
echipei de proiect, acestea pot fi analizate în documentul Fişe de post.

Capacitate administrativă

Referitor la capacitatea financiară şi la evaluarea acesteia, solicitantul, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, acesta a mai
gestionat până în prezent 2 finanţări anterioare. Astfel, acesta a dovedit capacitatea de a manageria din punct de vedere financiar proiecte
cu fonduri nerambursabile, atât în etapa de implementare, cât şi după finalizarea acestora.

De asemenea, precizăm faptul că la sfârşitul anului 2016, gradul de îndatorare al Unităţii Administrativ Teritoariale Municipiul Blaj, conform
calculului de îndatorare a bugetului local în urma contractării/garantării de finanţări nerambursabile pe baza datelor extrase din bugetul
local, acesta era 0%. Tot pentru evaluarea capacităţii financiare, precizăm faptul că gradul de autofinanţare rezultat din analiza situaţiei
pentru anul fiscal 2016 era de 21.10%.

În ceea ce priveşte gestionarea şi realizarea co-finanţării, aceasta va fi susţinută de către solicitant, fapt asumat prin intermediul
Declaraţiei de angajament. Aşadar, entitatea publică va asigura implementarea optimă din punct de vedere financiar a proiectului de
extindere, reabilitare, modernizare şi dotare prin contribuirea cu 2% din bugetul local şi prin acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile.

Capacitate financiară

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj a mai gestionat2 proiecte până în momentul actual, cunoscând astfel mecanismul acestui
proces.  În toate aceste proiecte beneficiarul a avut calitatea de solicitant de finanţare, dovedind astfel o capacitate tehnică în gestionarea
proiectelor.

În ceea ce priveşte echipa de proiect, persoanele implicate din partea Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Blaj deţin competenţe şi
abilităţi necesare gestionării proiectelor cu finanţare nerambursabilă. Totodată, majoritatea sunt şi cu experienţă vastă în cadrul instituţiilor
publice, cunoscând aspectele birocratice şi alte aspecte specifice autorităţilor publice locale.

Un rol important referitor la aspectele tehnice din cadrul proiectului este atribuit responsabilului tehnica care va avea atribuţii în asigurarea
respectării dodcumentaţiei tehnice, verificarea echipamentelor, verificarea conformităţii devizelor pentru lucrările contractate,
monitorizarea etapelor de execuţie a lucrărilor, precum şi menţinearea contactului cu proiectantul pentru a sesiza problemele identificate.

Capacitate tehnică

Referitor la statutul juridic al solicitantului - Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, aceasta este o entitate de drept public ce face
parte din categoria unităţilor administrativ-teritoriale. Conform Certificatului de înregistrare fiscală seria A, nr. 0006465, Codul de
înregistrare fiscală (CIF) este 4563007 şi domiciliul fiscal este Judeţul Alba, Municipiul Blaj, Piaţa 1848, nr. 16.

În ceea ce priveşte beneficiarul direct, Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu, prin structurile Petru Pavel Aaron şi Ion Micu Moldovan, acesta
face parte din categoria instituţiilor de învăţământ. Conform Certificatului de înregistrare fiscală seria A, nr. 0008421, Codul de înregistrare
fiscală (CIF) este 12857542 şi domiciliul fiscal este Judeţul Alba, Municipiul Blaj, Loc. Tiur, nr. 213.

Prin urmare, solicitantul, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, se înscrie în cadrul categoriei de solicitanţi eligibili în cadrul
apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni.

Capacitate juridică

Capacitate solicitant
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ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Proiectul prezent are 2 obiective de investiţii / 2 unităţi de învăţământ, arondate unui
unităţi de învăţământ cu personalitate juridică. Obiectivele de investiţii se identifică pe 2
numere cadastrale, respectiv 77286 şi 77305.

1. Adresa imobilului pentru Structura/  Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" (clasele I-
VIII) este strada Gheorghe Lazăr, Nr. 1, loc. Blaj, jud. Alba, identificat prin CF nr. 77286
cu nr. topografic 77286. Suprafaţa terenului este 2430 mp, fiind amplasate pe teren 3
clădiri cu nr. cadastrale 77286-C1, 77286-C2 şi 77286-C3. În prezentul proiect se va
interveni asupra clădirii cu nr. cadastral 77286-C1 unde funcţionează Şcoala Gimnazială
,,Petru Pavel Aaron", cu suprafaţa construită la sol de 609, mp Rh=P+1E şi suprafaţa
construită desfăşurată de 1218 mp, precum şi asupra clădirii cu nr. cadastral 77286-C2
unde se va amenaja sala de mese. În clădirea cu nr. cadastral77286-C3 va fi amplasată
centrala termică.
Nu există înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
garanţie şi sarcini.

2. Adresa imobilului pentru Structura/ Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan" (clasele I-
VIII) este strada Păcii, Nr. 144, Blaj, jud. Alba, loc. Izvoarele, identificat prin CF nr. 77305
cu nr. topografic 77305. Suprafaţa terenului este de 2552 mp, fiind amplasată pe teren o
singură clădire cu nr. cadastral 77305-C1. Suprafaţa construită la sol este egală cu cea
desfăşurată (810 mp), existând regim de înălţime parter.
Nu există înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
garanţie şi sarcini.

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/Scopul proiectului constă în creşterea calităţii educaţiei, atractivităţii şi a gradului de participare pentru 452
de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi 59 cu
cerinţe educaţionale speciale din Municipiul Blaj prin extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea structurilor/ colilor Gimnaziale
,,Petru Pavel Aaron" şi ,,Ion Micu Moldovan".

Prezentul proiect contribuie prin activităţile şi obiectivele stabilite la atingerea obiectivului priorităţii POR 10.1, 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. Astfel, se propune ca prin proiect să se asigure condiţiile corespunzătoare pentru a se crea un mediu optim de învăţare,
atractiv şi care să determine creşterea gradului de participare a elevilor la învăţământul obligatoriu, mai ales pentru cei majoritari care
aparţin unei categorii dezavantajete (elevi de etnie romă).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Extinderea Şcolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 187 elevi,
din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din
cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

2. Reabilitarea Şcolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" şi a Şcolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la
semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

3. Modernizarea Şcolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" şi a Şcolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la
semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

4. Dotarea Şcolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" şi a Şcolii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea
contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii
dezavantajate (elevi de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

5. Facilitarea procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale (CES), prin dotările corespunzătoare,
pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

6. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de
finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ arondate.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei unităţi de învăţământ, în termen de 25
luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187
aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea
realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

2. 2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate
unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de
elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi 59
cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a
gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

3. 2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"),
arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
452 de elevi, din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

4. 2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei
unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi,
din care 224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi 59 cu
cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului
de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

5. Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale (CES), prin dotările
corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării
condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

6. Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen de 25 luni de la semnarea
contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ arondate.
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Context

Solicitantul finanţării nerambursabile este localizat în judeţul Alba, respectiv în regiunea de dezvoltare Centru. Municipiul este  format din
localităţile componente Blaj (reşedinţa), Deleni-Obârşie, Fliteşti, Izvoarele, Petrisat, Tiur şi Veza, şi din satele Mănărade şi Spătac.

Context demografic
Referitor la contextul demografic, potrivit Recensământului din anul 2011, la nivelul Municipiului Blaj, în anul 2011 se înregistrau un număr
de 20.630 locuitori, din care 8,36% de etnie romă. Conform datelor furnizate de INS, în anul 2016 populaţia era în număr de 20.994 de
locuitori, înregistrându-se o creştere uşoară de 0,98%. Beneficiile acestei invesţii vor fi resimţite şi la nivel demografic datorită faptul că o
creştere sustenabilă a calităţii învăţământului se va reflecta, pe termen lung, şi în numărul de persoane care aleg să îşi întemeieze o
familie. Totodată, un nivel ridicat al educaţiei populaţiei va contribui la consolidarea forţei de muncă şi a economiei.

Contextul economic
În ceea ce priveşte contextul economic, conform Analizei SWOT din Strategia de dezvoltare a Municipiului Blaj 2014-2020, sunt
identificate numeroase puncte forte pentru sectorul economic, împărţit în 3 arii (industrie, agricultură şi comerţ). Dintre acestea,
menţionăm următoarele: creşterea numărul IMM-urilor în continuă creştere, resurse funciare şi pedologice de calitateşi potenţial turistic –
istoric, cultural şi religios. Prin urmare, investiţia preconizată se va realiza într-un context economic oportun.

Contextul social
Potrivit datelor furnizate de către Institutul Naţional de Statistică, în anul şcolar 2017-2018, la nivelul Municipiului Blaj, existau 5 unităţi de
învăţământ la nivel primar şi gimnazial, dintre care şi Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron” şi Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”,
ambele fiind arondate Şcolii Gimnaziale Simion Bărnuţiu cu personalitate juridică. În ceea ce priveşte profilul social al beneficiarilor direcţi,
elevii care aparţin celor două unităţi de învăţământ arondate, sunt majoritari de etnie romă. Astfel, potrivit adresei nr. 374/16.02.2018, la
Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”, din cei 187 de elevi, toţi aparţin acestei minorităţi, iar 36 sunt elevi cu cerinţe educaţionale
speciale (CES). În ceea ce priveşte Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron”, conform adresei nr. 366/5.02.2017, dintr-un total de 265 de
elevi, 250 sunt de etnie romă şi 23 sunt elevi cu CES.
UAT Municipiul Blaj, urmăreşte îmbunătăţirea celor 2 infrastructuri şcolare pentru creşterea calităţii învăţământului şi dezvoltarea
sustenabilă a educaţiei. Pentru atingerea acestui obiectiv, UAT-ul în speţă s-a angajat ca solicitant de finanţare pentru proiectul prezent.
Investiţia contribuie prin activităţile şi obiectivele specifice stabilite la atingerea obiectivului priorităţii de investiţie POR 10.1., 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. Evoluţia numărului personalului didactic la nivelul învăţământului obligatoriu este una descendentă din anul 2015
până în anul 2016 la nivelul Municipiului Blaj. Potrivit datelor furnizate de INS, în 2015 existau 181 de cadre didactice care îşi desfăşurau
activitatea în învăţământul obligatoriu, iar în anul 2016, conform sursei citate, erau doar 162 de cadre didactice. Această scădere a
numărului de personal didactic poate fi justificată, printre alţi factori (scăderea natalităţii, schimbarea curriculei şcolare) şi prin prisma
existenţei unui mediu neatractiv, nesatisfăcător de lucru (imobile în stare de degradare, grupuri sanitare neadecvate, insuficienţa dotării cu
echipamente şi materiale).

Concordanţa cu documente strategice
Proiectul de faţă este complementar cu numeroase documente strategice. În cadrul acestei secţiuni vor fi abordate toate documentele
relevante în mod succint, putând fi analizate pe larg în documentul anexat Cererii de finanţare, CF_Complementaritate documente
strategice.
La nivel local, proiectul este în concordanţă cu STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BLAJ 2014-2020, prin Direcţia C -
Asigurarea unui mediu socio-cultural în care aspiraţiile personale se îmbină armonios cu cele comunitare. Prin Strategie se are în vedere
,,continuarea investiţiilor în infrastructura unităţilor de învăţământ şi dotarea acestora cu echipamente didactice performante’’ şi
,,modernizarea procesului de învăţământ la nivelul standardelor europene, prin dotarea şcolilor cu materiale didactice moderne’’.
Un alt document strategic esenţial pentru profilul acestui proiect este STRATEGIA PRIVIND INCLUZIUNEA CETĂŢENILOR ROMÂNI
APARŢINÂND MINORITĂŢILOR ROMILOR 2014-2020. Astfel, proiectul prezent propune ca direcţie de acţiune dezvoltarea programelor
de tip ,,Şcoală după şcoală” pentru ajutorarea elevilor care aparţin minorităţii etnice rome în susţinearea procesului de învăţare. Proiectul
prezent implică crearea de facilităţi pentru desfăşurarea acestui tip de proiect în ambele unităţi de învăţământ arondate, integrându-se
aşadar în Strategia de faţă.
Obiectivul proiectului de faţă contribuie şi la realizarea obiectivului strategic aferent Domeniului strategic 1 din cadrul PLANULUI DE
DEZVOLTARE A REGIUNII CENTRU 2014-2020/ STRATEGIEI REGIUNII CENTRU 2014-2020. În acest document se specifică că
infrastructura din Regiunea de Dezvoltare Centru necesită investiţii de reabilitare, amenajare, extindere, modernizare, acestea fiind acţiuni
urmărite şi prin proiectul prezent.
Investiţia propusă este complementară şi cu STRATEGIA EUROPA 2020 deoarece prin obiectivele investiţiei se contribuie la obiectivele
stabilite la nivel naţional pentru statele membre ce urmăresc efectuarea de investiţii eficiente în sistemele de învăţământ şi formare la
toate nivelurile educaţionale.
Totodată, proiectul se integrează şi în principalele nevoi de dezvoltare din cadrul ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020, care
vizează îmbunătăţirea accesibilităţii, calităţii învăţării în învăţământul obligatoriu, creşterea atractivităţii învăţământului primar şi secundar.
O cauză a ratei de părăsire timpurie a şcolii, identificată în Acordul de parteneriat 2014-2020, face referire la disponibilitatea limitată a
educaţiei alternative precum programele de învăţare de tip ,,Şcoală după şcoală”. Prin investiţia de faţă se crează facilităţi pentru
derularea acestui program în ambele unităţi de învăţământ arondate, contribuind la diminuarea vulnerabilităţii identificate, în special pentru
categoriile defavorizate (elevi aparţinând minorităţii rome şi elevi cu CES).
Proiectul este complementar şi cu STRATEGIA PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 2017-2023 prin faptul
că acesta contribuie la atingerea obiectivelor strategice care vizează dezvoltarea unor medii de învăţare de calitate şi asigurarea unui
mediu propice pentru spaţiile de învăţare.
La nivel naţional proiectul este în concordanţă prin investiţia propusă şi cu STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND REDUCEREA PĂRĂSIRII
TIMPURII A ŞCOLII, contribuind la realizarea pilonului 1, respectiv Asigurarea accesului la educaţie şi o educaţie de calitate pentru toţi
elevii. Mai mult, elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) şi cei care aparţin unei minorităţi sunt predispuşi într-un grad mai mare spre
abandon şcolar.
În ceea ce priveşte STRATEGIA NAŢIONALĂ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ ŞI REDUCEREA SĂRĂCIEI PENTRU PERIOADA
2014-2020, proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului de creştere a ratei de participare a copiilor în învăţământul primar şi gimnazial,
inclusiv a celor care se confruntă cu un risc disproporţionat de mare de a fi în afara sistemului de educaţie –copii romi şi/ sau cu dizabilităţi
şi elevi cu cerinţe educaţionale speciale.
Proiectul este relaţionat şi cu STRATEGIA NAŢIONALĂ DE COMPETITIVITATE, prin prioritatea 3, Factori şi servicii suport. Astfel,
educaţia reprezintă unul din factorii cheie pentru forţa de muncă, urmărindu-se în acest sens creşterea calităţii învăţământului prin
proiectul de faţă.
Referitor la complementaritatea proiectului cu STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ, menţionăm faptul că nu se aplică
având în vedere faptul că investiţia vizată nu se află într-un municipiu reşedinţă de judeţ.
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Complementaritatea cu alte proiecte
Proiectul prezent este complementar cu un proiect din perioada de programare trecuta, respectiv cu ,,Modernizare străzi urbane Tudor
Vladimirescu şi Mihail Kogălniceanu în Municipiul Blaj, judeţul Alba”.
Informaţiile despre proiect sunt următoarele:
- Cod SMIS: 5146
- Data depunere: 02.03.2009
- Valoare totală proiect:
- Valoare totală eligibilă proiect
- Sursa de finanţare: Uniunea Europeană, POR 2007-2013
Obiectivul proiectului a vizat îmbunătăţirea accesibilităţii în Municipiului Blaj şi a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, contribuind
astfel la fluidizarea traficului şi la eliminarea blocajelor rutiere. Referitor la modul de relaţionare cu proiectul de faţa, prin proiectul
menţionat anterior s-a realizat reabilitarea infrastructurii de transport, fapt care facilitează petru elevi şi părinţi accesul către infrastructura
educaţională la nivel de municipiu, în special pentru cei din zonele limitrofe.

De asemenea, proiectul este complementar şi cu un alt proiect care se intenţionează a fi depus prin Prioritatea de Investiţii 10a – Investiţii
în educaţie, formare şi formare profesională pentru competenţe şi şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de
educaţie şi formare, POR 2014-2020, respectiv ,,Extindere, reabilitare şi dotare Creşă la nivelul Municipiului Blaj”, cu cod SMIS 121077.
Astfel, este îndeplinit şi criteriul de punctare 5.2. din cadrul grilei ETF. Proiectele sunt complementare deoarece ambele vizează creşterea
ratei de participare la diferite niveluri de educaţie.

Justificare

Scopul proiectului constă în creşterea calităţii educaţiei, atractivităţii şi gradului de participare pentru elevii din Municipiul Blaj prin
extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolilor Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" şi ,,Ion Micu Moldovan" (extinderea se va
realiza doar pentru cea de-a doua unitate de infrastructură educaţională menţionată).
Conform Strategiei privind modernizarea infrastructurii educaţionale 2017-2013, infrastructura de educaţie şi formare reprezintă un factor
esenţial al procesului educaţional, care are efect direct asupra elevilor. Astfel, proiectul doreşte să răspundă la principalele probleme care
privesc sectorul local de învăţământ şi care sunt reliefate în numeroase documente strategice. Acestea din urmă se referă la:
îmbunătăţirea infrastructurii de educaţie prin reabilitare şi modernizare; îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional; dotarea cu
echipamente corespunzătoare procesului educativ; asigurarea accesului la educaţie şi o educaţie de calitate pentru toţi elevii; creşterea
ratei de participare a copiilor în învăţământul primar şi gimnazial şi dezvoltarea programelor de tip ,,Şcoală după şcoală”.
Beneficiarii direcţi sunt, potrivit adresei nr. 374/16.02.2018, la Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”, în număr 187 de elevi, toţi
aparţinând minorităţii etnice rome, iar din aceştia 36 sunt elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES). În ceea ce priveşte Şcoala
Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron”, conform adresei nr. 366/5.02.2017, dintr-un total de 265 de elevi, 250 sunt de etnie romă şi 23 sunt elevi
cu CES.

Justificarea proiectului din punct de vedere social
Conform Raportului Naţional OOSC, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei/ UNICEF 2012, elevii de etnie romă sunt cei mai vulnerabili în
situaţia de risc de părăsire timpurie a şcolii, în special pentru fete din cauza implicaţiilor tradiţionale. Din punct de vedere social, această
categorie de elevi este cea mai predispusă spre abandon şcolar, motiv pentru care este necesară intervenţia asupra celor două unităţi de
infrastructură educaţională. De asemenea, potrivit Raportului de cercetare ,,O şcoală pentru toţi?”, realizat cu sprijinul Reprezentanţei
UNICEF în România (2010), ponderea ridicată a copiilor romi în şcoală este asociată cu scăderea calităţii dotărilor materiale ale unităţii de
învăţământ. În acest context, proiectul prezent doreşte să asigure o educaţie de calitate pentru toţi elevii prin măsurile de extindere,
reabilitare, modernizare şi dotare/echipare la cele două unităţi de învăţământ cu elevi majoritari de etnie romă.
La momentul actual, sunt semnalate numeroase probleme care justifică intervenţia de extindere/ reabilitare/ modernizare şi dotarea,
respectiv: spaţii insuficiente pentru desfăşurarea activităţii pentru ciclul primar şi gimnazial, lipsa laboratorului de informatica CDI, acesta
fiind necesar pentru desfăşurarea noilor discipline introduse in programa şcolară TIC), condiţii necorespunzătoare pentru desfăşurarea
activităţilor sportive, condiţii inadecvate în cadrul sălilor de clasă pentru desfăşurarea actului educaţional, grupuri sanitare
necorespunzătoare pentru elevi şi cadre didactice, săli necorespunzătoare pentru activităţi social educaţionale pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale încadrate în învăţământul de masă, lipsa unui spaţiu amenajat şi dotat pentru servirea mesei in cadrul programelor
de sprijin/ remediale de tip Şcoală după Şcoală, ş.a.
Pentru buna desfăşurare a actului educaţional trebuie asigurată o bază infrastructurală minimă pentru elevi, respectiv imobile reabilitate /
modernizate, condiţii sanitare conform normelor şi echipamente / dotări adecvate. Astfel, coroborându-se problemele identificate la nivelul
Şcolii Gimnaziale Simion Bărnuţiu (structura Ion Micu Moldovan şi structura Petru Pavel Aaron) se constată necesitatea acestei investiţii
pentru desfăşurarea procesului de învăţare într-un mediu optim şi favorabil dezvoltării.

Îmbunătăţirea calităţii sistemului educaţional depinde în mod direct de asigurarea unui mediu modern, atractiv şi optim de învăţare,
referindu-ne aici la imobile reabilitate şi care corespund standardelor din domeniu.  Totodată, important este şi aspectul dotării şi echipării
unităţii de învăţământ cu spaţii, materiale şi echipamente necesare procesului de predare-învăţare. În 2016, la nivelul învăţământului
obligatoriu (inclusiv învăţământul special) din UAT Municipiul Blaj existau 83 de săli de clasă (inclusiv cabinete şcolare şi amfiteatre) şi
115 de calculatoare. Comparativ cu anul 2013, numărul de calculatoare a scăzut cu 17 unităţi şi cel al sălilor cu 4 unităţi. Prin urmare, deşi
există condiţiile minimale funcţionării unităţilor de învăţământ, se remarcă o slabă dotare / echipare a acestora pentru oferirea unui mediu
propice de învăţare. Pentru a se răspunde la această problemă, proiectul de faţă cuprinde şi dotarea sălilor de clasă şi a laboratoarelor cu
mijloacele necesare. Justificarea necesităţii rezidă şi în faptul că o educaţie de slabă calitate împiedică dezvoltarea competenţelor de
bază, fundamentale pentru creşterea economică la nivel local.
În ceea ce priveşte derularea programului ,,Şcoală după şcoală”, prin prezentul proiect se crează facilităţile necesare desfăşurării acestuia
la ambele unităţi de infrastructură educaţională (amenajarea unui spaţiu de servire a mesei). Beneficiile programului impactează atât
elevii, cât şi familiile acestora din perspectiva faptului că părinţii nu vor mai fi nevoiţi să întrerupă programul de lucru sau chiar să renunţe
la acesta din cauza locurilor de muncă care se prelungesc cu mult peste orarul şcolar. Justificarea necesităţii investiţiei în acest caz nu
este limitată doar la oferirea unui învăţământ de calitate, ci are efecte la nivel de comunitate.
Realizarea acestei investiţii în învăţământul obligatoriu are efecte şi pe termen lung în ceea ce priveşte importanţa educaţiei pentru
dezvoltarea tuturor sectoarelor (economic, social, ş.a). Astfel, nivelul de educaţie a populaţiei reprezintă un coeficient al dezvoltării
naţionale, datorită faptului că contribuie într-o foarte mare măsură la determinarea activităţii economice, productivităţii şi mobilităţii forţei de
muncă, facilitând pe termen lung existenţa unui nivel ridicat de trai şi calitate a vieţii.

Justificarea proiectului prin prisma chestionării cadrelor didactice – beneficiari direcţi ai investiţiei
De asemenea, s-au distribuit chestionare cadrelor didactice pentru investigarea necesităţii şi problemelor care fundamentează propunerea
acestei investiţii, pentru ambele unităţi de învăţământ. Prin urmare, majoritatea cadrelor didactice, 66.67% (Şcoala Gimnazială ,,Petru
Pavel Aaron") şi 68.42% (Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan") consideră într-o foarte mare măsură proiectul ca fiind necesar.
Totodată, 83.33% (P.P. Aaron) şi 78.85% (I.M. Moldovan) din profesori au afirmat că investiţia este oportună în foarte mare măsură.
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Referitor la principalele motive pentru care cadrele didactice susţin această investiţie, de extindere, reabilitare, modernizare şi dotare,
91.67% (P.P. Aaron) şi 73.68% (I.M. Moldovan) din total au afirmat ca motiv posibilitatea îmbunătăţirii procesului educaţional prin crearea
unui climat nou, modern şi cu dotări adecvate în vederea creşterii gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului
obligatoriu. Din această analiză, se poate observa importanţa rolului climatului de învăţământ pentru îmbunătăţirea procesului educaţional
în vederea creşterii gradului de participare. De asemenea, la nivelul unităţii de învăţământ există probleme în ceea ce priveşte dotarea şi
modernizarea imobilului. În acest context, investiţia care se urmăreşte a se realiza prin prezentul proiect doreşte să răspundă tocmai
acestor insuficienţe care periclitează valorificarea procesului educaţional şi gradul de participare la nivelul învăţământului obligatoriu. Un
alt aspect esenţial care s-a reiterat prin răspunsurile personalului didactic face referire la slaba dotare cu materiale pentru elevii cu cerinţe
educaţionale speciale. În acest context, pentru diminuarea acestei probleme, prin proiectul de faţă se vor achiziţiona pentru ambele unităţi
de infrastructură educaţională dotări specifice acestora, precum oglindă logopedică, jocuri logopedice, jucării senzoriale, kit evaluarea
logopedică, paletar logopedic, ş.a.
Coroborând rezultatele tuturor itemilor, cadrele didactice sunt de părere că proiectul este oportun şi justificat din punct de vedere a
insuficienţelor cu care unitatea de învăţământ se confruntă la acest moment.
Chestionarele şi interpretarea acestora sunt anexate Cererii de finanţare.

Oportunitatea proiectului din punct de vedere economic
Justificarea oportunităţii din punct de vedere economic este dată de lipsa resurselor financiare de la nivelul UAT-ului Municipiul

Blaj pentru realizarea investiţiei asupra celor două obiective / unităţi de infrastructură educaţională (Şcolile Gimnaziale ,,Petru Pavel
Aaron" şi ,,Ion Micu Moldovan") şi identificarea sursei de finanţare eligibile prin POR 2014-2020, Axa prioritară 10. Astfel, se crează
oportunitatea extinderii /  reabilitării/ modernizării şi dotării celor două unităţi de învăţământ fără personalitate juridică, prin prezentul apel.
În concluzie, realizarea unor condiţii corespunzătoare în cadrul Şcolilor Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" şi ,,Ion Micu Moldovan" prin
asigurarea spaţiului necesar şi a dotărilor aferente este justificată şi esenţială pentru actualii elevi cât şi pentru cei viitori şi personalul
didactic astfel încât dezvoltarea acestora să se realizeze într-un context armonios. De asemenea, importanţa realizării acestei investiţii
constă în furnizarea unor servicii educaţionale de calitate care să asigure o dezvoltare optimă a elevilor şi care să îi pregătească pe piaţa
muncii.

Grup ţintă

Grupul ţintă este grupul de persoane (definite ca arie geografică, domeniu de activitate etc.) cărora li se adresează proiectul ,,Extindere,
reabilitare şi dotare Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu, structura I M Moldovan şi structura P P Aaron” în mod direct sau indirect.
În continuare vor fi prezentaţi atât beneficiarii direcţi şi cum aceştia au fost consultaţi în procesul de concepere, dezvoltare şi implementare
a proiectului, cât şi beneficiarii indirecţi ai proiectului.

BENEFICIARI DIRECŢI
1. Elevii
Principalii beneficiari ai investiţiei sunt elevii. Totodată, elevii care aparţin celor două unităţi de învăţământ arondate, sunt majoritari de
etnie romă. Astfel, potrivit adresei nr. 374/16.02.2018, la Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”, din cei 187 de elevi, toţi aparţin acestei
minorităţi, iar 36 sunt elevi cu cerinţe educaţionale speciale (CES). În ceea ce priveşte Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron”, conform
adresei nr. 366/5.02.2017, dintr-un total de 265 de elevi, 250 sunt de etnie romă şi 23 sunt elevi cu CES.
Astfel, grupul ţintă direct este format cu predilecţie din elevi care aparţin categoriilor defavorizate.

Alţi beneficiari direcţi sunt Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron” şi Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”.
Şcolile Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron” şi ,,Ion Micu Moldovan” cu clasele I-VIII, inclusiv clasa pregătitoare, sunt 2 principali beneficiari ai
investiţiei deoarece prin proiect se propune extinderea (doar pentru Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”) / reabilitarea / modernizarea
şi dotarea (echiparea) celor 2 unităţi de învăţământ.

Scopul proiectului constă în creşterea calităţii educaţiei, atractivităţii şi a gradului de participare pentru elevii din Municipiul Blaj prin
această investiţie. Prin urmare, acest obiectiv vizează în mod direct elevii, personalul, dar şi unităţile de învăţământ în sine ca investiţie
asupra celor două imobile.

Totodată, menţionăm că personalul didactic din cadrul Şcolilor Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron” şi ,,Ion Micu Moldovan” a fost consultat în
procesul de concepere, dezvoltare şi implementare a proiectului prin distribuirea unui chestionar care a interogat necesitatea şi
oportunitatea investiţiei. Colectarea şi interpretarea rezultatelor a contribuit la stabilirea obiectivelor specifice din cadrul proiectului, cadrele
didactice fiind o sursă veridică de informaţii. Referitor la chestionarul distribuit, acesta a fost compus din 13 întrebări închise, cu variante
de răspuns (a fost acceptat mai mult de un răspuns), din care 2 întrebări socio-demografice şi 11 întrebări specifice.
Conform rezultatelor acestuia, la ambele unităţi de învăţământ s-a identificat o cerere foarte mare pentru realizarea investiţiei pentru
crearea unui mediu optim de învăţare. Astfel, analizând prima întrebare din chestionar, referitoare la opinia personală cu privire la
implementarea proiectului, 75% din cadrele didactice din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron” şi 57.89% din cadrul Şcolii
Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan” consideră că aceasta este o necesitate deoarece nu este adaptată celor mai noi standarde. Referitor la
principalele motive pentru care profesorii susţin această investiţie, 91.67% de la Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron” şi 73.68% de la
Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”  au afirmat ca motiv - posibilitatea îmbunătăţirii procesului educaţional prin crearea unui climat
nou, modern şi cu dotări adecvate în vederea creşterii gradului de participare la nivelul învăţământului obligatoriu.

De asemenea, s-a reliefat şi dorinţa din partea profesorilor în ceea ce priveşte derularea programului ,,Şcoală după şcoală” şi crearea de
facilităţi pentru persoanele cu CES şi pentru persoanele cu dizabilităţi. În acest sens, la Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron”, 33.33%
din cadrele didactice au considerat că obiective proiectului ar trebui să vizeze şi aceste insuficienţe. În ceea ce priveşte Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldovan”, 47.37% din profesori au răspuns că obiectivele specifice trebuie să cuprindă şi facilităţi pentru persoanele cu CES şi
pentru persoanele cu dizabilităţi, în timp ce 31.58% din totalul profesorilor au făcut referire şi la mijlocirea programul ,,Şcoală după şcoală”.
Răspunsurile cadrelor didactice au fost integrate în cadrul procesului de concepere şi dezvoltare a proiectului de faţă. Prin urmare, au fost
cuprinse măsuri şi facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces, plăcuţe braille pentru nevăzători, ş.a.), pentru persoanele cu
CES (achiziţionarea de materiale didactice specifice – jocuri logopedice, jucării senzoriale, joc de memorie, ş.a.) şi pentru derularea
programului ,,Şcoală după şcoală” (amenejarea unui spaţiu se servire a mesei pentru fiecare unitate de învăţământ),

Chestionarele şi interpretarea acestora sunt anexate Cererii de finanţare.

2. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj
Solicitantul cererii de finanţare, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj este cel de-al doilea beneficiar direct al investiţiei
deoarece unităţile de învăţământ (arondate la o unitate de învăţământ cu personalitate juridică – Şcoala Gimnazială ,,Simion Bărnuţiu”)
asupra cărora se intervine sunt în proprietatea şi administrarea acesteia. Mai mult, prin proiect se contribuie direct la diminuarea punctelor
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slabe identificate în analiza SWOT a Strategiei de dezvoltare a Municipiul Blaj 2014-2020 (ex. dotarea insuficientă a unor unităţi şcolare
pentru un învăţământ modern).
Pe de altă parte, vor exista efecte pozitive în urma implementării proiectului prin oferirea de bune practici la nivel local şi regional în
susţinerea unui învăţământ obligatoriu de calitate.

BENEFICIARI INDIRECŢI
Din categoria beneficiarilor indirecţi ai acestui proiect face parte comunitatea Municipiului Blaj deoarece prin proiect se urmăreşte
creşterea calităţii educaţiei, atractivităţii şi gradului de participare pentru elevii de la nivel local prin extinderea (doar pentru Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”) reabilitarea, modernizarea şi dotarea celor 2 unităţi de învăţământ fără personalitate juridică.
Prin urmare, va exista o infrastructură educaţională superioară şi accesibilă pentru generaţiile de elevi, lucru care va contribui pe termen
lung la determinarea activităţii economice, productivităţii şi mobilităţii forţei de muncă, facilitând existenţa unui nivel ridicat de trai şi calitate
a vieţii.

Mai mult, prin documentaţia tehnico-economică, se specifică că proiectul urmăreşte creşterea eficienţei energetice a clădirilor reabilitate,
folosirea de materiale ecologice şi îmbunătăţirea calităţii aerului prin măsurile propuse de amenajare a terenului. Toate aceste măsuri
sustenabile din punct de vedere a dezvoltării durabile vor contribui la diminuarea factorilor negativi de impact asupra mediului comunităţii.

Proiectul vizează şi crearea de facilităţi pentru derularea programului ,,Şcoală după şcoală” pentru ambele unităţi de învăţământ, program
care dacă va fi implementat, va impacta pozitiv comunitatea, în special familiile elevilor. Aşadar, printre beneficiile evidente asupra elevilor,
există şi urmări favorabile asupra părinţilor acestora care nu vor mai fi nevoiţi să îşi întrerupă programului de lucru sau chiar să renunţe la
acesta din cauza locurilor de muncă care se prelungesc cu mult peste orarul şcolar.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea unui proiect este o parte esenţială a gândirii şi elaborării acestuia, răspunzând la întrebarea ,,Ce se va întâmpla cu
proiectul după terminarea finanţării?”.  În acest sens, este foarte importantă planificarea în timp a activităţilor care să asigure
operaţionalizarea investiţiei şi mentenanţa acesteia, precum şi alocarea resurselor necesare. Ne vom referi pentru elaborarea acestei
secţiuni la sustenabilitatea instituţională şi la cea financiară.

1. Sustenabilitate instituţională
În ceea ce priveşte sustenabilitatea instituţională, aceasta poate fi abordată atât la nivelul etapei de implementare, cât şi la nivelul etapei
de operare. În acest sens, pe perioada de implementare, sunt alocate în echipa de proiect 6 persoane (1 manager de proiect, 1 asistent
manageri, 1 responsabil financiar, 1 responsabil achiziţii, 1 responsabil tehnic, 1 responsabil informare şi publicitate), cu atribuţii specifice
fiecărui domeniu de activitate şi în vederea operaţionalizării proiectului în calendarul şi în bugetul propus. Mai mult, aproape toate
persoanele numite din echipă (în afara de asistent manager) sunt alocate din partea solicitantului de finanţare, Unitatea Administrativ
Teritorială Municipiul Blaj, majoritatea fiind cu experienţă în gestionarea proiectelor prin fonduri nerambursabile guvernamentale sau
europene. Asistentul manager este propus din partea firmei de consultanţă şi reprezintă o resursă esenţială pentru monitorizarea bunei
desfăşurări a procesului de implementare şi un sprijin, în limitele necesare, şi pentru ceilalţi responsabili. Din acest punct de vedere,
sustenabilitatea instituţională este asigurată prin expertiza majorităţii în cadrul proiectului.
În perioada de operare, obiectivele de investiţie, cele două infrastructuri educaţionale (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron”şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”) arondate  Şcolii Gimnaziale ,,Simion Bărnuţiu” cu personalitate juridică vor avea sprijinului UAT
Municipiul Blaj, fiind însă şi în răspunderea directă a reprezentanţilor legali ai unităţilor de învăţământ, respectiv directorii şcolilor.
Totodată, activităţile şi orizontul de timp sunt explicate în Planul de monitorizare ataşat Cererii de finanţare şi aprobat prin HCL.

2. Sustenabilitate financiară
În proiectul de faţă, în perioada de operare, solicitantul de finanţare va fi responsabil de asigurarea în condiţii optime a obiectivelor asupra
cărora se intervine. Astfel, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj se va ocupa de toate cheltuielile de întreţinere şi mentenanţă
preventivă pentru cele două clădiri prevăzute în proiect. Fondurile necesare pentru aceste acţiuni vor fi atribuite din bugetul local.
Referitor la orizontul de timp, intervenţiile de extindere / reabilitare / modernizare propuse au o durabilitate crescută, însă depind şi de alţi
factori independenţi, precum climă, dezastre naturale şi gradul satisfăcător de întreţinere.
De asemenea, menţionăm faptul că acest proiect nu este generator de venituri, iar fluxurile de numerar nete sunt pozitive.
Pentru o mai bună exemplificare a sustenabilităţii, s-a întocmit un Plan de mentenanţă cu scopul realizării unui set de măsuri în vederea
întreţinerii şi menţinerii în parametri şi condiţii optime a celor două clădiri. Acesta conţine informaţii despre administrarea infrastructurii
extinse/ reabilitate/ modernizate, descrierea imobilelor, entitatea care va administra clădirile (Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
Blaj), durata de execuţie (5 ani, după finalizarea implementării proiectului), activităţi de întreţinere şi costuri anuale.
În ceea ce priveşte activitatea de mentenanţă, s-au propus activităţi de mentenanţă preventivă (întreţinere curentă, revizii şi reparaţii
planificate), precum şi alte activităţi necesare de bază. Acestea cuprind acţiuni precum: 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; efectuarea lucrărilor de mentenanţă la nivel de clădire şi la terenul împrejmuit asupra
căruia s-a intervenit prin investiţii conexe şi controlul trimestrial al gradului de uzură al investiţiei şi elaborarea unui plan de intervenţii.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

În ceea ce priveşte acordurile instuţionale relevante în vederea depunerii proiectului ,,Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala Gimnazială
Simion Bărnuţiu, structura I M Moldovan şi structura P P Aaron", s-au încheiat două contracte cu părţi terţe. Acestea au un rol determinat
în depunerea Cererii de finanţare.

1. Primul acord este cel încheiat între solicitantul de finanţare (UAT Municipiul Blaj) şi firma de consultanţă, printr-un contract de prestare
servicii. Astfel, în baza acestuia s-a elaborat Cererea de finanţare, împreună cu anexele aferente, precum şi alte sarcini care au decurs
conform contractului.
2. Al doilea contract încheiat este cel cu firma de proiectare pentru realizarea Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii
(DALI) şi a celorlalte documente obligatorii.
Referitor la acordurile instituţionale pentru implementarea proiectului, vor fi încheiate contracte pentru efectuarea lucrărilor şi prestarea de
servicii, respectiv: consultanţă în management de proiect, proiectare şi inginerie, informare şi publicitate, precum şi contract pentru
execuţie lucrări şi furnizarea de dotări / echipamente.

Toate contractele încheiate sau care urmează a fi încheiate în perioada de implementare, precum şi Cererea de finanţare cu anexele

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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acesteia, s-au elaborat  / se vor elabora cu respectarea principiilor orizontale, legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile în domeniul
asigurării liberei accesibilităţi, egalităţii de şanse, tratamentului egal şi nediscriminare.

Şcolile Gimnaziale (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan"), arondate Şcolii Gimnaziale
,,Simion Bărnuţiu" cu personaliatate juridică, asupra cărora se va realiza investiţia vor rămâne în administraţia publică a Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Blaj şi după finalizarea implementării. În acest context, toate dotările şi echipamentele preconizate a fi
achiziţionale conform Listei de echipamente, vor intra în proprietatea UAT-ului solicitant. În perioada de operare, asigurarea mentenanţei
unităţilor de învăţământ arondate prin activităţi de întreţinere şi reparaţii curente va intra tot în atribuţia solicitantului de finanţare.
Pentru o mai bună reflectare a modului de gestionare a infrastructurii după încheierea proiectului, s-a elaborat un Plan de Mentenanţă
pentru infrastructura vizată prin proiect, fiind detaliate informaţiile cu privire la administrarea imobilelor, activităţi de întreţinere şi costuri
anuale.
Acesta este ataşat şi prezentei Cererii de finanţare.

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

În ceea ce priveşte transferabilitatea rezultatelor, diseminarea acestora după finalizarea proiectului ,,Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala
Gimnazială Simion Bărnuţiu, structura I M Moldovan şi structura P P Aaron” reprezintă un aspect foarte important pentru mediatizarea
îmbunătăţirii procesului educaţional la nivel local. Astfel, pentru asigurarea publicităţii şi informării populaţiei asupra investiţiei şi a
beneficiilor aferente, UAT-ul Municipiul Blaj va publica pe site-ul oficial un comunicat cu privire la principalele rezultate. Acesta va fi însoţit
de poze reprezentative cu lucrările de extindere / reabilitare / modernizare / dotare pentru o mai bună viziune asupra proiectului
implementat şi de testimoniale ale beneficiarilor direcţi (elevi şi cadre didactice) pentru a sublinia modul în care investiţia a contribuit la
creşterea calităţii şi atractivităţii educaţiei.

Relevanţă

Proiectul de faţă va determina creşterea ratei brute de cuprindere în învăţământul obligatoriu prin prisma rezultatelor investiţiei de
extindere, reabilitare, modernizare şi dotare asupra celor 2 infrastructurii educaţionale. În acest sens, prin realizarea proiectului se va
contribui la îmbunătăţirea procesului educaţional datorită unei infrastructuri modernizate, element cheie al învăţării conform STRATEGIEI
PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 2017-2023. Prin creşterea calităţii şi atractivităţii învăţământului se
poate contribui la creşterea gradului de participare a elevilor la învăţământul obligatoriu. Proiectul de faţă vizează în mod special elevii
care aparţin categoriilor dezavantajate deoarece majoritatea grupului ţintă este format din elevi de etnie romă, aceştia fiind într-un risc mai
ridicat de abandon şcolar.

Mai mult, referitor la relevanţa acestui proiect se pot reitera şi rezultalele chestionarelor distribuite cadrelor didactice din unităţile de
învăţământ arondate asupra cărora se va interveni. În acest sens, 91.67% din profesorii de la Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron” şi
73.68% din profesorii de la Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan”  au afirmat ca motiv pentru susţinerea investiţiei, faptul că aceasta va
contribui la îmbunătăţirea procesului educaţional prin crearea unui climat nou, modern şi cu dotări adecvate în vederea creşterii gradului
de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu. Astfel, şi aceştia din urmă susţin investiţia pentru creşterea ratei
brutei de cuprindere în învăţământul obligatoriu.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Nu este cazul.

Aria prioritară SUERD

Proiectul este în concordanţă cu STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BLAJ 2014-2020, prin Direcţia C - Asigurarea unui
mediu socio-cultural în care aspiraţiile personale se îmbină armonios cu cele comunitare. Prin Strategie se are în vedere ,,continuarea
investiţiilor în infrastructura unităţilor de învăţământ şi dotarea acestora cu echipamente didactice performante” şi ,,modernizarea
procesului de învăţământ la nivelul standardelor europene, prin dotarea şcolilor cu materiale didactice moderne”, acţiuni care se urmăresc
şi prin proiectul de faţă. De asemenea, investiţia propusă ajută şi la diminuarea punctelor slabe (ex. dotarea insuficientă a unor unităţi
şcolare pentru un învăţământ modern) din analiza SWOT a Strategiei, la secţiunea educaţie, învăţământ şi ştiinţă.

Totodată, investiţia propusă asupra celor 2 unităţi de infrastructură educaţională este complementară cu STRATEGIA EUROPA 2020
deoarece prin obiectivele investiţiei se contribuie la obiectivele stabilite la nivel naţional pentru statele membre ce urmăresc efectuarea de
investiţii eficiente în sistemul de învăţământ şi formare la toate nivelurile educaţioanale.

Proiectul este complementar şi cu STRATEGIA PRIVIND MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 2017-2023 prin faptul
că acesta contribuie la atingerea obiectivelor strategice care vizează dezvoltarea unor medii de învăţare de calitate şi asigurarea unui
mediu propice pentru spaţiile de învăţare.

Modul în care proiectul se integrează sau contribuie la realizarea obiectivelor din cadrul altor documente strategice, este detaliat în
documentul CF_Complementaritate documente strategice.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

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

 - Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România

 - Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020

 - Planul de Dezvoltare Regională Centru
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 - Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Riscurile reprezintă evenimente incerte care pot avea loc şi afecta îndeplinirea obiectivelor proiectului ,,Extindere, reabilitare şi dotare
Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu, structura I M Moldovan şi structura P P Aaron”. Evaluarea riscurilor implică pe de o parte
determinarea probabilităţii ca acestea să se întâmple şi gradul de impact pe care îl pot avea asupra obiectivelor, şi pe de altă parte
formularea măsurilor de atenuare. Un bun management al riscurilor trebuie să preîntâmpine apariţia acestora, iar în cazul în care devin
ameninţări iminente, să se poată acţiona în consecinţă pentru diminuarea impactului negativ.
În cele ce urmează sunt prezentate principalele riscuri identificate şi măsurile aferente de contracarare:

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Depăşirea bugetului prevăzut iniţial Una din cele mai importante măsuri de contracarare, în acest
caz, este reprezentată de realizarea unui planificări bugetare
cât mai exacte în faza de început a proiectului şi considerarea
tuturor cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea activităţilor şi
atingerea obiectivelor de proiect. Totodată, pentru diminuarea
acestui risc, s-au realizat şi liste de cantităţi. În situaţia în care
se depăşeşte bugetul prevăzut iniţial, eventualele costurile
suplimentare vor fi acoperite din bugetul local al Unităţii
Administrativ Teritoriale Municipiul Blaj.

Acest risc are un impact semnificativ asupra implementării
proiectului deoarece poate determina blocarea desfăşurării
investiţiei dacă nu se mai dispune de fonduri pentru acoperirea
cheltuielilor neprevăzute.

2. Nerespectarea calendarului stabilit de activităţi În această situaţie este necesară realizarea unui bun
management de monitorizare a activităţilor prin întocmirea de
rapoarte interne şi organizarea a minimum 3 întâlniri pe
semestru cu scop administrativ pentru prevenirea nerespectării
calendarului. De asemenea, fixarea timpului alocat pentru
fiecare activitate şi subactivitate să se realizeze în urma unei
consultări prealabile cu toate părţile terţe implicate.

Acest risc are un impact mediu asupra implementării proiectului
deoarece este posibilă apelarea la procedura de notificare
pentru actualizarea de modificări în calendar.

3. Neîncadrarea în termenele de execuţie de către firma de
construcţie

Una din principalele măsuri de atenuare este realizarea de
rapoarte de progres de către responsabilul tehnic atribuit prin
proiect pentru analiza situaţiei în care pot apărea
neconcordanţe în ceea ce priveşte termenele de execuţie.
Totodată, o bună comunicare şi un schimb onest şi real de
informaţii cu firma de construcţie reduc din posibilitatea
neîncadrării în timp. La nivel de contract, se vor introduce
clauze specifice de execuţie, care sa prevadă penalităţi de
0,1% din valoarea totală, pentru fiecare zi de întârzieri.

Acest risc are un impact semnificativ asupra implementării
proiectului deoarece întârzierile cumulate pot conduce la
neîncadrarea în timpul alocat proiectului şi prin urma contractul
de finanţare poate fi reziliat.

4. Discrepanţe între rapoartele de progres şi starea de fapt Managerul de proiect va superviza derularea tuturor activităţilor
şi va verifica informaţiile comunicate în raport cu starea de fapt
de la locul implementării. În ceea ce priveşte executarea
lucrărilor, se vor realiza rapoarte de activitate ale dirigintelui de
şantier şi vizite pe teren de către responsabilul tehnic.

Acest risc are un impact mediu asupra implementării proiectului
deoarece managerul de proiect va superviza şi raporta din timp
discrepanţele identificate pentru corectarea acestora.

5. Schimbări în legislaţia naţională Principala măsură de contracarare constă în comunicarea în
permanenţă a echipei de proiect şi informarea reciprocă în
cazul în care au loc anumite modificări legislative care pot avea
efecte directe asupra implementării proiectului.

Acest risc are un impact mic asupra implementării proiectului
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

deoarece schimbările legislative vor fi identificate în timp util
pentru adaptarea proiectului.

EGALITATE DE ŞANSE

În România egalitatea de gen este reglementată prin Legea nr. 202 din 2002 şi prin OUG nr. 61/2008. La nivelul UAT-ului Municipiul Blaj
acest principiu este reglementat prin ROI, capitolul III, menţionându-se în cadrul art. 53 că se asigură pentru toţi salariaţii un cadru
organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare, inslusiv pe bază de gen. Totodată, în art. 57 se specifică faptul că se
asigură în cadrul relaţiilor de muncă principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii, indiferent de criterii precum gen,
etc. De asemenea, la nivelul unităţilor de învăţământ, egalitatea de gen este asigurată prin ROI-urile aferente, respectiv prin Capitolul XX,
art. 119-121 unde se reiterează respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

Totodată, se va asigura egalitatea de gen în toate etapele şi în toate aspectele proiectului, atât în management, cât şi în activităţi şi în
cadrul relaţiilor de muncă de orice fel. Referitor la persoanele care fac parte din echipa de proiect (4  de gen feminin, 2  de gen masculin
şi 1 de la firma de consultanţă), acestea vor avea parte de tratament egal şi nediscriminatoriu, UAT Municipiul Blaj şi unităţile de
învăţământ respectând acest principiu prin ROI şi ROF, conform legislaţiei în vigoare.

Pentru etapa de implementare a proiectului, asigurarea egalităţii de gen se va realiza prin şanse egale de participare a tuturor la
activităţile desfăşurate. Pentru asigurarea unei culturi organizaţionale favorabile incluziunii, personalul implicat în proiect va fi instruit pe
tema principiilor orizontale printr-o sesiune de informare de către managerul de proiect.

Egalitate de gen

Proiectul se supune normelor privind interzicerea discriminării sub toate formele ei, conform Art. 21 alin. (1) din Carta UE privind
Drepturile fundamentale, precum şi a legislaţiei naţionale. Respectarea acestui principiu se va realiza în toate aspectele, fazele şi
activităţile proiectului.
Solicitantul va asigura condiţiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementare şi în activităţile desfăşurate prin
interzicerea practicilor de tip deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în managementul de proiect. UAT-ul Municipiul Blaj
reglementează interzicerea discriminării prin ROI, art. 53, atât forma directă, cât şi indirectă, pe motiv rasial, etnic, religios, categorie
socială sau defavorizată, convinderi, vârstă, etc. În ceea ce priveşte unităţile de învăţământ, acestea prin Capitolul XX, art. 120 asigură
întreg cadrul organizatoric pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă şi indirectă.

Echipa de proiect s-a stabilit în baza CV-urilor şi a fişelor de post care sunt anexate, în mod nediscriminatoriu. Totodată, contractarea
prestatorilor de servicii (firmele de consultanţă şi proiectare), s-a realizat printr-o procedură transparentă. Toate contractările şi achiziţiile
viitoare vor avea la bază principiul transparenţei şi nedescriminării.

Mai mult, menţionăm că în cadrul unităţilor de învăţământ ce se propun spre intervenţie sunt angajate 2 persoane vârstnice (persoane
care şi-au continuat activitatea peste vârsta de pensionare) şi 1 persoană cu dizabilităţi. Este anexat Cererii de finanţare documentul
doveditor denumit Contracte_persoane vârstnice şi cu dizabilităţi.

Nediscriminare

În ceea ce priveşte accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi, definită în „Strategia europeană a dizabilităţii 2010 - 2020 - Reînnoirea
angajamentului către o Europă fără bariere”, aceasta trebuie să se realizează în multe aspecte: acces la mediul fizic, transport, tehnologii
şi sisteme de informaţii şi comunicare, precum şi la alte facilităţi şi servicii. Referitor la proiectul de faţă, se doreşte asigurarea accesului
fizic prin refacerea conform normelor a rampelor de acces în clădiri. Totodată, la ambele unităţi de infrastructură educaţională, pentru
accesibilizarea mijloacelor de informare şi comunicare, se vor amplasa plăcuţe braille pentru nevăzători (fiind benefice atât elevilor, cât şi
părinţilor cu aceste deficienţe). Mai mult, la fiecare unitate de infrastructură educaţională şi se va amenaja un grup sanitar (cu uşi şi dotări
speciale) pentru persoane cu dizabilităţi conform normativelor în vigoare.

Astfel, accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi este o prioritate în cadrul proiectului, prin oferirea de adaptări suplimentare faţă de
cerinţele minime ce decurg Ordinului Nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile
şi spaţiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 51/2000".

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

În ceea ce priveşte schimbările demografice, la nivelul UE sunt abordate patru mari provocări: îmbătrânirea populaţiei, rata scăzută a
natalităţii, structuri familiale modificate şi migraţia. Acestea au repercusiuni majore asupra economiei europene, implicit a statelor
membre, atât în spaţiile urbane, cât şi rurale. Prezentul proiect nu vizează în mod specific această problematică, a schimbărilor
demografice, însă poate pe termen lung să producă efecte pozitive în două aspecte.

Primul se referă la faptul că prin intervenţia asupra celor două obiective de investiţie/ 2 unităţi de infrastructură educaţională arondate, va
creşte calitatea şi atractivitatea învăţământului românesc. În acest context, părinţii elevilor care doresc să se mute din Municipiul Blaj sau

Schimbări demografice

Principii orizontale
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chiar ţară pentru o mai bună educaţie pentru copii lor, vor putea după implementarea proiectului să aleagă să rămână. Prin dotarea sălilor
de clasă, a laboratoarelor şi a sălilor de sport, se doreşte îmbunătăţirea calităţii învăţământului, conform standardelor în vigoare.

Al doilea efect pozitiv al implementării proiectului se referă la implicarea în continuare a persoanelor vârstnice în procesul educaţional.
Momentan sunt angajate 2 persoane peste vârsta de pensionare în cadrul celor două structuri arondate, dar prin modernizarea şi
reabilitarea imobilelor se crează un mediu favorabil şi atractiv pntru acestea.
Anexat Cererii de finanţare este şi documentul doveditor denumit Contracte_persoane vârstnice şi cu dizabilităţi.

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Nu este aplicabil pentru proiectul de faţă.

Poluatorul plăteşte

Referitor la protecţia biodiversităţii la nivelul UE, a fost adoptată în 2011 ,,Strategia Uniunii Europene în domeniul biodiversităţii pentru
2020” cu 6 obiective principale de sprijin pentru a stopa pierderea biodiversităţii şi degradarea serviciilor eco-sistemice în UE până în anul
2020. Conform DALI, pentru creşterea gradului de conservare a biodiversităţii şi minimalizarea riscului de poluare, la executarea lucrărilor
se vor lua măsuri de protecţie a mediului prin întreţinerea curentă a utilajeor şi depozitarea materialelor de construcţie în locuri special
amenajate. Având în vedere protecţia biodiversităţii, lucrările  nu vor afecta arii protejate. De asemenea, sunt prevăzute lucrări de
refacere a terenului deteriorat şi aducere la condiţia iniţială a acestuia care în mod inevitabil din cauza lucrărilor a fost afectat. Sumele
aferente se regăsesc în Devizul General pe linia 1.3.
Se vor dota şi sălile de clasă cu recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor.

Ataşat prezentei Cereri de finanţare este şi Clasarea notificării nr. 1599/ 20.02.2018 (Structura I M Moldovan) şi Clasarea notificării nr.
1600/ 20.02.2018 (Structura P P Aaron) de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Alba prin care se certifică faptul că proiectul de
faţă nu se supune  procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

Totodată, solicitantul de finanţare are încheiat un contract pentru colectarea selectivă cu societatea comercială Financiar Urban SRL
Piteşti, care conform adresei nr. 294/16.02.2018, preia toate deşeurile şi le transportă către un reciclator final autorizat.

Protecţia biodiversităţii

Referitor la utilizarea eficientă a resurselor, solicitantul de finanţare se va asigura că vor fi făcute toate demersurile posibile în acest caz
pentru protejarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător. Implementarea proiectului se va realiza prin măsuri prietenoase cu mediul, fără
ca acestea să conducă la consecinţe negative precum creşterea emisiilor de poluanţi.

Ca măsură de eficientizare, prin auditele energetice, se propune izolarea pereţilor exteriori opaci cu polistiren expandat ignifugat de 10
cm, izolarea plăcii pe sol şi conturului ferestrelor si a uşilor exterioare cu polistiren extrudat, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu una tristrat,
eficientă energetic. Ca soluţie pentru instalaţiile termice se doreşte introducerea între perete şi elementele de încălzire a unei suprafeţe
reflectante care să împiedice transferul de căldură spre exterior din material Isolair thermo, material care are o reflectivitate de 97%.
Pachetul de măsuri asigură un nivel optim din punct de vedere a performanţei energetice, conform Directivei 2010/31/UE.

Prin soluţiile tehnice dezvoltate în DALI, sunt prevăzute pentru utilizarea eficientă a resurselor refacerea instalaţiilor sanitare sau
înlocuirea lor cu unele mai performante, instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile (panouri
solare) în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră. De asemenea, se va
realiza modernizarea instalaţiei electrice interioare pentru reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat prin montare de
corpuri de iluminat cu consum redus, senzori de mişcare, senzori iluminat pe timp de zi

Utilizarea eficientă a resurselor

În ceea ce priveşte analiza schimbărilor climatice, poate exista riscul să se producă întârzieri în executarea lucrărilor aferente celor două
unităţi de infrastructură educaţională. Pentru a se contracara acest risc identificat, lucrările vor fi monitorizate în mod riguros şi din
perspectiva schimbărilor climatice care pot surveni. Totodată, realizarea graficului de execuţie lucrări s-a făcut în baza unei analize
riguroase.

Mai mult, conform D.AL.I., obiectivul vizat prin reabilitarea termică este reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire a
clădirii izolate termic, precum şi scăderea cantităţii de dioxid de carbon rezultat în urma procesului de încălzire a imobilului. Varianta
aleasă prin auditul energetic asigură reducerea consumurilor energetice din surse convenţionale şi diminuarea emisiilor de gaze cu efect
de seră.
Se vor dota şi sălile de clasă cu recipiente pentru colectarea selective a deşeurilor.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Conform Documentaţiei de Avizare a Lucrărior de Intervenţii, un posibil factor natural de risc în reprezintă  fenomenul de trăsnet. Pentru a
contracara acest fenomen, s-a propus dispunerea de paratrăsnete pe acoperişului celor două unităţi de infrastructură educaţională. De
asemenea, sistemul electric şi aparatura din imobil vor fi protejate de supratensiunile care apar în timpul furtunilor cu tunete şi fulgere.

În ceea ce priveşte riscul la incendiu, elementele şi materialele de construcţie utilizate la realizarea structurii de rezistenţă şi a
compartimentărilor interioare, sunt incombustibile astfel că nu favorizează propagarea focului în interior.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

În ceea ce priveşte metodologia managementului de proiect, aceasta este formată din 5 persoane alocate din partea UAT-ului Municipiul Blaj
(manager proiect, responsabil tehnic, responsabil achiziţii, responsabil financiar şi responsabil informare şi publicitate), şi 1 persoană din
partea firmei de consultanţă (asistent manager).
Referitor la repartizarea atribuţiilor şi rolul fiecărei persoane din echipă, acestea sunt distribuite conform Fişelor de post anexate Cererii de
finanţare.
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Astfel, responsabilităţile principale sunt:

1) MANAGER DE PROIECT: participă în cadrul şedinţelor organizate şi prezintă eventualele probleme survenite în legătură 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 implementării; se ocupă de organizarea şi coordonarea şedinţelor trimestriale şi
anuale; se ocupă de preluarea rapoartelor lunare şi trimestriale întocmite de ceilalţi membri ai echipei de proiect; se ocupă de supravegherea
respectării graficului de activităţi; asigură respectarea principiilor egalităţii de şanse şi de gen, nediscriminării, precum şi al dezvoltării durabile
şi supervizează arhivarea documentaţiei aferentă proiectului.

2) ASISTENT MANAGER: sprijină activitatea managerului de proiect; se ocupă de organizarea şedinţelor trimestriale şi anuale şi de pregătirea
materialelor necesare pentru acestea; urmăreşte şi garantează respectarea graficului de activităţi; preia toate rapoartele de progres realizate
de ceilalţi membri ai echipei şi le centralizează; pregăteşte dosarele cererilor de rambursare/ plată şi le transmite managerului de proiect;
participă în cadrul şedinţelor trimestriale/ anuale şi prezintă eventualele probleme survenite în legătură cu desfăşurarea activităţii proprii; se
ocupă de arhivarea corespunzătoare a documentelor legate de proiect şi sprijin în stabilirea unui mecanism de monitorizare şi control intern al
proiectului.

3) RESPONSABIL FINANCIAR: principalul responsabil de managementul financiar al proiectului; întocmeşte 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 şedinţelor organizate
trimestrial şi anual şi prezintă eventualele probleme survenite pe parcursul activităţii sale şi rhivează documentele financiar-contabile legate de
proiect, în conformitate cu cerinţele programului de finanţare şi ale legislaţiei în vigoare.

4) RESPONSABIL TEHNIC: participă în cadrul şedinţelor periodice organizate pentru monitorizarea activităţilor proiectului şi prezintă
eventualele probleme survenite în legătură cu activitatea proprie; participă la pregătirea procedurilor de achiziţii, asigurându-se de
conformitatea tehnică a cerinţelor propuse pentru lucrările de reabilitare şi pentru dotări; 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 şi semnarea situaţiilor
de lucrări.

5) RESPONSABIL INFORMARE ŞI PUBLICITATE: principalul responsabil de realizare a măsurilor obligatorii de informare şi publicitate:
realizare şi publicare anunţuri de presă, realizare şi amplasare afiş/ panou temporar, placă permanentă, autocolante etc.; menţine legătura cu
firma contractată pentru serviciile de informare, publicitate şi marketing; garantează conformitatea documentelor şi materialelor realizate în
cadrul proiectului cu prevederile Contractului de finanţare si ale Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020; participă la şedinţele
periodice şi prezintă eventualele probleme survenite pe parcursul derulării activităţii sale; arhivează în mod corespunzător documentele legate
de proiect rezultate din activitatea sa şi stabileşte şi menţine contactul cu parteneri mass-media, pentru transmiterea informaţiilor privind
implementarea proiectului şi a rezultatelor obţinute;

6) RESPONSABIL ACHIZIŢII: se ocupă de realizarea şi publicarea anunţurilor necesare demarării procedurilor de achiziţii; 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 şi de furnizare, conform cerinţelor stabilite iniţial; se ocupă de
întocmirea documentelor justificative legate de achiziţiile/ cheltuielile realizate prin proiect; arhivează în mod corespunzător documentele legate
de proiect şi participă la şedinţele organizate trimestrial şi anual şi prezintă eventualele probleme survenite în cadrul activităţii sale.

Prin documentul ,,Strategia pentru monitorizarea implementării proiectului” s-a propus oferirea unui instrument necesar în vederea monitorizării
echipei de proiect, procedurile de achiziţii, activitatea firmei de construcţii, activitatea celorlalţi operatori economici cu care au fost încheiate
contracte pentru prestări servicii, realizarea măsurilor obligatorii de informare şi publicitate, managementul financiar al proiectului, precum şi
monitorizarea pe perioada de operare. De asemenea, un scop secund constă în monitorizarea şi controlarea activităţii contractantului care va
furniza servicii de management (asistentul manager din partea firmei de consultanţă). Strategia pentru monitorizarea implementării proiectului a
fost elaborată de către UAT Municipiul Blaj, aprobată prin HCL nr. 37 şi este ataşată prezentei Cereri de finanţare.

Conform Strategiei de monitorizare, activităţile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului
(delegate contractantului de prestări servicii pentru etapa de implementare), sunt:
1. Implementarea proiectului – urmărirea realizări activităţilor din calendarul proiectului;
2. Realizarea unui manual de implementare;
3. Informare şi aplicare în implementare a unor instrucţiuni specifice liniei de finanţare;
4. Furnizare informaţiilor din proiect pentru beneficiar şi terţi;
5. Pregătirea documentelor aferente dosarelor - cerere de plată – obţinerea banilor;
6. Realizarea dosarelor de rambursare;
7. Consilierea în vederea realizării materialelor de informare şi publicitate solicitate de finanţator;
8. Pregătire şi participare la vizitele de teren organizate de finanţator în vederea verificării realizării proiectului;
9. Implicare în cadrul managementului echipei de implementare;
10. Elaborarea de rapoarte periodice despre stadiul proiectului implementat (evaluare, diagnostic, soluţii).

Totodată, s-a elaborat un ,,Plan de monitorizare pentru perioada de implementare şi operare a proiectului", în care sunt principalele
instrumente de monitorizare care vor fi utilizate astfel încât să asigure o bună implementare şi, respectiv, o operare optimă a proiectului. Acesta
a fost aprobat prin HCL nr. 37 şi este ataşat Cererii de finanţare.

Monitorizarea activităţii firmei de consultanţă se consideră unul dintre aspectele cele mai importante, având în vedere faptul că vor fi
contractate în mod specific servicii de management al proiectului, astfel încât beneficiarul să primească asistenţă specializată. Principalul
responsabil de monitorizarea firmei de consultanţă contractate va fi Managerul de proiect, care va menţine o comunicare permanentă cu acest
actor implicat în implementarea proiectului. Scopul principal al monitorizării constă în obţinerea livrabilelor prevăzute prin intermediul
contractului care va fi încheiat, respectiv: rapoarte de progres, dosare ale cererilor de plată/ rambursare etc.

Descrierea investiţiei
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Scopul proiectului constă în creşterea calităţii educaţiei, atractivităţii şi gradului de participare pentru elevii din Municipiul Blaj prin
extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolilor Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" şi ,,Ion Micu Moldovan" arondate (extinderea
se va realiza doar pentru cea de-a doua unitate de infrastructură educaţională menţionată). În cadrul acestei secţiuni se vor prezenta
concis intervenţiile care s-au propus pentru fiecare unitate de infrastructură educaţională.

Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron"
• Lucrări de reabilitare, modernizare şi de ridicare a performanţelor funcţionale ale clădirii;
• Înfiinţarea de grupuri sanitare interioare atat la parter cat si la etaj, precum şi înfiinţarea sistemului aferent de canalizare
menajeră;
• 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 şcolar;
• Înlocuirea pardoselilor existente din salile de clasa cu alte pardoseli din parchet
• Construirea pardoselilor spaţiilor de circulaţie (holuri, scări) şi servicii (grupuri sanitare);
• Se vor dota salile de clasa cu recipiente pentru colectarea selective a deseurilor;
• Tencuielile interioare de la pereţi care prezintă fisuri, cojiri sau desprinderi de stratul suport vor fi îndepărtate şi refăcute;
• Implementarea de soluţii specifice desfăşurării activităţii de învăţămant privind amenajarea şi mobilarea interioară a sălilor de
clasă, a laboratoarelor, cabinetelor şi birourilor: tip de dotări şi mobilier, precum şi corelarea planşelor de instalaţii electrice, reţea de date
şi telefonie cu planşa de mobilare;
• Termoizolarea pereţilor exteriori ţinând cont de lucrările de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a clădirii ce vor
fi propuse în raportul de audit energetic;
• Intervenţiile destinate optimizării consumurilor energetice ale clădirii nu vor afecta plastica arhitecturală a faţadelor;
• Înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie termoizolantă şi fonoizolantă de calitate superioară;
• Se va amplasa un paratrasnet pentru ca amplasamentul s[ fi 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.
• Se vor planta arbusti sau arbori pentru protectia mediului;
• Înlocuirea sistemului actual de încălzire;
• 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 persoane cu dizabilităţi 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;
• Realizare unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

Şcoala Gimnazială ,Ion Micu Moldovan"
• Lucrări de extindere cu un etaj, precum şi de reabilitare, modernizare şi de ridicare a performanţelor funcţionale ale clădirii;
• Înfiinţarea de grupuri sanitare interioare la parter, precum şi înfiinţarea sistemului aferent de canalizare menajeră;
• 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 şcolar;
• Înlocuirea pardoselilor existente din salile de clasa cu alte pardoseli din parchet
• Construirea pardoselilor spaţiilor de circulaţie (holuri, scări) şi servicii (grupuri sanitare);
• Se vor dota salile de clasa cu recipiente pentru colectarea selective a deseurilor;
• Tencuielile interioare de la pereţi care prezintă fisuri, cojiri sau desprinderi de stratul suport vor fi îndepărtate şi refăcute;
• Implementarea de soluţii specifice desfăşurării activităţii de învăţămant privind amenajarea şi mobilarea interioară a sălilor de
clasă, a laboratoarelor, cabinetelor şi birourilor: tip de dotări şi mobilier, precum şi corelarea planşelor de instalaţii electrice, reţea de date
şi telefonie cu planşa de mobilare;
• Termoizolarea pereţilor exteriori ţinând cont de lucrările de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a clădirii ce vor
fi propuse în raportul de audit energetic;
• Intervenţiile destinate optimizării consumurilor energetice ale clădirii nu vor afecta plastica arhitecturală a faţadelor;
• Înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie termoizolantă şi fonoizolantă de calitate superioară;
• Se va amplasa un paratrasnet pentru ca amplasamentul s[ fi 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.
• Înlocuirea sistemului actual de încălzire;
• Înfiinţarea şi amenajarea grupurilor sanitare, dotarea acestora cu faianţă, gresie, alte dotări tehnico - sanitare;
• Refacerea trotuarelor de gardă pe tot conturul clădirii cu panta orientată spre exteriorul clădirii şi închiderea rosturilor de
dilatare cu cordoane bitumate;
• Realizare unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi si refacerea celei existente;
• Se vor planta arbusti sau arbori pentru protectia mediului;
• Refacerea integrală a acoperişului după realizarea lucrărilor de extindere cu un etaj.
• Se va realiza o extindere partiala pe verticala (ax. 2-2 – 5-5 / C-C – G-G);

Zidurile portante ale etajului propus vor coincide cu zidurile portante ale parterului existent;
Se va realiza o grinda din beton armat la nivelul parterului (ax. 3-3 – 5-5 / g’-g’) peste care se va axa zidul portant al etajului

(ax. g’-g’);
Se vor realiza doua scari de acces din beton care vor face legatura intre parterul existent si etajul propus.

Cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 60.000 de lei fără TVA (asistenţa tehnică din partea proiectantului şi dirigenţia de şantier), dar nu
sunt incluse lucrări pe neeligibil.
În ceea ce priveşte execuţia de lucrări, aceasta nu a fost demarată.

Descriere tehnică a proiectului

În cadrul proiectului de faţă se va achiziţiona o centrală termică pentru fiecare unitate de infrastructură educaţională, cu următoarele
caracteristici generale: modul cascadă, estensie 2.+3. CI MW 2B, set de racordare cu pompa de circulaţie 80/100kW, preselector
hidraulic 12,9 mc/h, preselector hidraulic 160/80, neutralizare GENO-Neutra.

De asemenea, vor fi achiziţionate dotări specifice pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES), precum: oglindă logopedică, jocuri
logopedice, jucării senzoriale, kit evaluare logopedică, set evaluare auz fonematic, paletar logopedic, gimanstică fonoarticulatorie. Prin
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proiect se propun şi facilităţi pentru derularea programului Şcoală după şcoală, previzionându-se în acest fel achiziţionarea de frigider
probe alimentare, scaune şi mese.

Maturitatea proiectului

În ceea ce priveşte aspectele tehnice pentru proiectul prezent, ,,Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu,
structura I M Moldovan şi structura P P Aaron", se va depune Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI), nr. 7/2018.

Totodată, sunt anexate şi următoarele documente:

I. Structura / Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron"
1. Expertiză tehnică.
2. Studiu topografic...
3. Studiul geotehnic.
4. Auditul energetic şi certificatul de performanţă energetică.
5. Pentru fundamentarea maturităţii proiectului, se anexează şi Autorizaţia de construire.

II. Structura / Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Modovan"
1. Expertiză tehnică.
2. Studiu topografic.
3. Studiul geotehnic..
4. Auditul energetic şi certificatul de performanţă energetică.
5. Pentru fundamentarea maturităţii proiectului, se anexează şi Autorizaţia de construire.

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

I. Structura / Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron"
S-a anexat Clasarea Notificării nr. 1600/ 20.02.2018 de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Alba, ca urmare a solicitării depuse
de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj şi prin care se certifică faptul că proiectul prezent nu se supune procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului.
De asemenea, prin Certificatul de urbanism nr. 14 din 18.01.2018 s-a solicitat pentru emiterea autorizaţiei de construire avize pentru
securitatea la incendiu, sănătate publică şi Acord Inspectoratul de Stat în Construcţii Alba. Toate acestea au fost obţinute şi sunt anexate
Cererii de finanţare.

II. Structura / Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Modovan"
S-a anexat Clasarea Notificării nr. 1599/ 20.02.2018 de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Alba, ca urmare a solicitării depuse
de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj şi prin care se certifică faptul că proiectul prezent nu se supune procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului.
De asemenea, prin Certificatul de urbanism nr. 13 din 18.01.2018 s-a solicitat pentru emiterea autorizaţiei de construire avize pentru
securitatea la incendiu, sănătate publică şi Acord Inspectoratul de Stat în Construcţii Alba. Toate acestea au fost obţinute şi sunt anexate
Cererii de finanţare.

Proiectul de faţă nu presupune achiziţia de terenuri deoarece ambele imobile / unităţi de infrastructură educaţională, cât şi terenurile
aferente, sunt în proprietatea Unităţii Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, conform extraselor de carte funciară nr. 77286 şi 77305.

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.

Referitor la aspectele financiare, solicitantul finanţării, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Blaj, îşi asumă prin intermediul
Declaraţiei de angajament şi sumele necesare în vederea asigurării participării la cofinanţare.

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

În ceea ce priveşte starea de evoluţie a lucrărilor, nu este cazul pentru proiectul prezent ,,Extindere, reabilitare şi dotare Şcoala
Gimnazială Simion Bărnuţiu, structura I M Moldovan şi structura P P Aaron" deoarece lucrările de construcţie nu sunt demarate.

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 Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

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

Gradul de cuprindere în învăţământul
primar şi gimnazial %

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

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Persoane 452.000 224.000 228.000Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de
sprijin - şcolar

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

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

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Valoare
referinţă

Numărul total de participanţi la procesul educaţional în unitatea de
infrastructură subiect al proiectului

Persoane 452.0002020 452.000 224.000 228.000

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

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

infrastructur
ă

educaională

Categoria infrastructurii subiect al proiectului: infrastructură educaţională pentru învăţământului
general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) 2.000

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 601683658

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţia serviciilor de consultanţă în elaborarea proiectului

Contractul a fost încheiat înainte de depunerea Cererii de finanţare, astfel încât să se asigure
asistenţa specializată pentru elaborarea şi pregătirea documentaţiei necesare depunerii proiectului.

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

3 Ianuarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 4 Ianuarie 2018

4 Ianuarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2159648981

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţia serviciilor de proiectare şi inginerie - faza de elaborare a proiectului

Contractul a fost încheiat înainte de depunerea Cererii de finanţare cu scopul de a asigura
elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI. Linia aferentă din devizul general este
3.5.3.

Descrierea achiziţiei:

71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţieCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 82,110.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Februarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 Februarie 2018

Plan de achiziţii
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28 Februarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 381922587

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie expertize tehnice

Contractul a fost încheiat înainte de depunerea Cererii de finanţare, astfel încât să se asigure
elaborarea expertizelor tehnice pentru cele două unităţi de infrastructură educaţională.

Descrierea achiziţiei:

71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţieCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,520.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Februarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 Februarie 2018

28 Februarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2523815222

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţia studiilor geotehnice

Contractul a fost încheiat înainte de depunerea Cererii de finanţare, astfel încât să se asigure
elaborarea studiilor geotehnice  pentru cele două unităţi de infrastructură educaţională.

Descrierea achiziţiei:

71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţieCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Februarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 Februarie 2018

28 Februarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 1894999182

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie servicii de elaborare audite energetice iniţiale

Contractul a fost încheiat înainte de depunerea Cererii de finanţare, astfel încât să se asigure
elaborarea auditelor energetice pentru cele două unităţi de infrastructură educaţională.

Descrierea achiziţiei:

71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţieCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,520.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Februarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 Februarie 2018

28 Februarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2896078512

Titlul achiziţiei: 121064 - Avize, acorduri şi autorizaţii - depunere proiect

Această cheltuială este formată din documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii. Conform legislaţiei în vigoare, acestea nu se achiziţionează.

Descrierea achiziţiei:

71000000-8 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţieCPV:

Tip contract: Servicii
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Valoare contract: 32,130.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Februarie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 Februarie 2018

28 Februarie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3142918665

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie servicii de consultanţă  - managementul proiectului

Contractul va fi încheiat în etapa de implementare în vederea asigurării de asistenţă specializată
pentru managementul proiectului pe această perioadă.

Descrierea achiziţiei:

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

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 103,530.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Noiembrie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2019

 Noiembrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2422806318

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie servicii de informare şi publicitate

Contractul va fi încheiat la începutul implementării proiectului, astfel încât să se asigure realizarea
măsurilor obligatorii de informare şi publicitate, conform prevederilor contractului de finanţare şi a
Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020.

Descrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 30,957.85 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Decembrie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2019

 Decembrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3837535097

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie servicii de proiectare pentru întocmire PT+DE, AT din partea proiectantului

Contractul va fi încheiat pentru a asigura serviciile de proiectare şi inginerie necesare pentru
demararea efectivă a lucărilor de extindere/ reabiltare şi modernizare.

Descrierea achiziţiei:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publiceCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 172,550.00 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2101458430
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Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie servicii pentru verificarea tehnică a proiectării

Contractul va fi încheiat în vederea realizării verificării tehnice de calitate a proiectului tehnic.Descrierea achiziţiei:

71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portanteCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 28,560.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2020

 August 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2947804183

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj şi montaj aferent

Contractul va fi încheiat ca urmare a derulării procedurii de achiziţie pentru lucrările de construcţie
asupra celor două unităţi de infrastructură educaţională. Liniile aferente din devizul general sunt: 1,
4.1., 4.2., 4.3., 5.1.

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 3,972,444.72 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Decembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2021

 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3130676544

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie dotări

Contractul va fi încheiat ca urmare a derulării procedurii de achiziţie pentru dotările aferente ceor 2
unităţi de infrastructură educaţională arondate.

Descrierea achiziţiei:

39150000-8 - Diverse tipuri de mobilier şi de echipamentCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 969,551.31 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Aprilie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2021

 August 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 2785280491

Titlul achiziţiei: 121064 - 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:

71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 59,500.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2021Dată publicare procedură:

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

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 4054593716

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie servicii de audit financiar

Contractul va fi încheiat cu scopul de a asigura realizarea unui raport de audit financiar extern astfel
încât să se verifice efectuarea cheltuielilor, exclusiv pentru realizarea activităţilor propuse conform
legislaţiei în vigoare şi a Cererii de finanţare.

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 4,998.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2020

 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3099413494

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie servicii elaborare certificate performanţă energetică

Contractul va fi încheiat în vederea elaborării a două certificate de performanţă energetică a clădirilor
la finalizarea proiectului.

Descrierea achiziţiei:

71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă energeticăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,520.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 August 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2021

 Septembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL BLAJ

ID dosar achiziţiei: 3111114155

Titlul achiziţiei: 121064 - Achiziţie active necorporale

Contractul va fi încheiat ca urmare a derulării procedurii de achiziţie pentru activele necorporale
aferente celor 2 unităţi de infrastructură educaţională arondate.

Descrierea achiziţiei:

48218000-9 - Pachete software pentru gestionarea licenţelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 154,424.75 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2021

 August 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate
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Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

asistent managerAsistent manager1 334303

manager achizitiiResponsabil achiziţii2 Oltean Claudia Florinela 132448

manager financiarResponsabil financiar3 Popa Elena Maria 121125

consilier tehnicResponsabil tehnic4 Lazar Marius-Ioan 215313

specialist in relatii publiceResponsabil informare şi publicitate5 Dumbrăvean Cristiana Delia 243201

manager proiectManager proiect6 Nicuşan Ildiko Ana 242101

41



Asistent managerRol:1.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii: Sprijină activitatea managerului de proiect;

Se ocupă de organizarea şedinţelor trimestriale şi anuale şi de pregătirea materialelor necesare
pentru acestea;
Urmăreşte şi garantează respectarea graficului de activităţi;

Preia toate rapoartele de progres realizate de ceilalţi membri ai echipei şi le centralizează

Pregăteşte dosarele cererilor de rambursare/ plată şi le transmite managerului de proiect;

Participă în cadrul şedinţelor trimestriale/ anuale şi prezintă eventualele probleme survenite în
legătură cu desfăşurarea activităţii proprii;
Se ocupă de arhivarea corespunzătoare a documentelor legate de proiect;

Sprijin în stabilirea unui mecanism de monitorizare şi control intern al proiectului.

Educaţie solicitată Studii superioare. - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minim 6 luni în managementul proiectelor prin fonduri europene - 0.6 ani

Competenţe solicitate Competenţe în managementul proiectelor;

Abilităţi de coordonare;

Spirit analitic şi o bună atenţie la detalii;

Bune competenţe digitale;

Competenţe în lucrul cu documente (elaborare, verificare).

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

Responsabil achiziţiiRol:2.

Nume persoană: Oltean Claudia Florinela

Codul ocupaţiei: 132448 manager achizitii

Atribuţii: Se ocupă de realizarea şi publicarea anunţurilor necesare demarării procedurilor de achiziţii;

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 şi de furnizare,
conform cerinţelor stabilite iniţial;
Se ocupă de întocmirea documentelor justificative legate de achiziţiile/ cheltuielile realizate prin
proiect;
Arhivează în mod corespunzător documentele legate de proiect;

Participă la şedinţele organizate trimestrial şi anual şi prezintă eventualele probleme survenite în
cadrul activităţii sale.

Educaţie solicitată Studii universitare în domeniul economic sau juridic - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă profesională în domeniul investitiilor/achizitiilor publice - 3 ani
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Competenţe solicitate Bune abilităţi de coordonare.

Abilităţi în domeniul economic.

Bune competenţe de comunicare şi relaţionare.

Cunoaşterea şi buna gestionare a pachetului Microsoft Office.

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

  2011 -   2011 Diplomă de participare

Ministerul Administratiei si Internelor - Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Str. B-dul Mircea Voda nr. 44, Municipiul Bucureşti, cod poştal 030669, judeţul Bucureşti, România

  2008 -   2010 Diplomă de licenţă - Stiinte juridice si administrative

Universitatea Spiru Haret - Stiinte juridice si administrative - Blaj

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

  1989 -   1993 Diplomă de licenţă

Universitatea Cluj-Napoca - Universitatea tehnica, sectia CCIA (Constructii Civile, Indistriale si
Agricole)
Str. Constantin Daicoviciu nr. 15, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400020, judeţul Cluj, România

Experienţă

ElectricianOct 1989 - Apr 1992

SC METALURGISTUL AIUD

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

Electrician

Inspector Birou InvestitiiSep 1997 -

Primăria Municipiul Blaj

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

Atribuţiile principale:
- întocmirea programului anual al achiziţiilor;
- primirea şi analizarea referatelor de necesitate;
- primirea şi analizarea caietelor de sarcini;
- primirea şi analizarea listelor de cantităţi de lucrări;
- primirea şi analizarea temelor de proiectare;
- verificarea existenţei fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziţie în parte;
- alegerea procedurii de achiziţie publică.

Competenţe

Competenţe de comunicare Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie la locurile de muncă avute
anterior.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Bune competenţe de coordonare a activităţii.

Competenţe digitale Buna cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office, Corel Draw, Page Maker şi a utilizării
internetului.

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

Responsabil financiarRol:3.

Nume persoană: Popa Elena Maria

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar
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Atribuţii: Principalul responsabil de managementul financiar al proiectului;

Întocmeşte 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 şedinţelor organizate trimestrial şi anual şi prezintă eventualele probleme
survenite pe parcursul activităţii 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. - 2 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă în domeniul economic / contabil. - 5 ani

Competenţe solicitate Bune competenţe în domeniul contabil.

Competenţe digitale, de lucru cu calculatorul.

Spirit de echipă.

Competenţe de comunicare şi relaţionare.

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

  2008 -   2010 Diplomă master, Contabilitate, expertiză şi audit

Universitatea Spiru Haret

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

  2004 -   2008 Diplomă licenţă

Universitatea Spiru Haret

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

  1989 -   1993 Diplomă de bacalaureat

Liceul Industrial nr. 1

Str. - nr. -, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Experienţă

ContabilSep 1997 -

Primăria Municipiul Blaj

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

Unele dintre responsabilităţile principale sunt:
- înregistrări contabile;
- situaţii lunare şi trimestriale;
- întocmire ordine de plată.

Competenţe

Competenţe de comunicare Bune abilităţi de comunicare.

Competenţe organizaţionale /
manageriale

Bune abilităţi de muncă în echipă.
Bune competenţe de organizare a contabilităţii.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

O bună cunoaştere a proceselor de înregistrare în contabilitate.

Competenţe digitale Bune competenţe în IT, utilizator experimentat în procesarea informaţiei, comunicare, creare şi
conţinut, securitate şi rezolvarea de probleme.
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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

Responsabil tehnicRol:4.

Nume persoană: Lazar Marius-Ioan

Codul ocupaţiei: 215313 consilier tehnic

Atribuţii: Participă în cadrul şedinţelor periodice organizate pentru monitorizarea activităţilor proiectului şi
prezintă eventualele probleme survenite în legătură cu activitatea proprie;
Participă la pregătirea procedurilor de achiziţii, asigurându-se de conformitatea tehnică a cerinţelor
propuse pentru lucrările de reabilitare şi pentru dotări;
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 în domeniu tehnic. - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experinţă în funcţii similare. - 0.4 ani

Competenţe solicitate Bune abilităţi de comunciare şi relaţionare.

Abilităţi de gestionare şi coordonare.

Bune competenţe de verificare.

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

  2003 -   2008 Diploma de inginer diplomat

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca

Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400114, judeţul Cluj, România

Experienţă

Inspector superior birou investitiiDec 2019 -

Primăria Municipiul Blaj

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

Urmarirea lucrarilor de investitie din punct de vedere tehnic si financiar

Competenţe

Competenţe Utilizare calculator
Auto-Cad
Civil-3D
Advanced Road Design
Microsoft Office
Mathcad
Intersoft program de devize
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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

Responsabil informare şi publicitateRol:5.

Nume persoană: Dumbrăvean Cristiana Delia

Codul ocupaţiei: 243201 specialist in relatii publice

Atribuţii: Principalul responsabil de realizare a măsurilor obligatorii de informare şi publicitate: realizare şi
publicare anunţuri de presă, realizare şi amplasare afiş/ panou temporar, placă permanentă,
autocolante etc.;
Menţine legătura cu firma contractată pentru serviciile de informare şi publicitate;

Garantează conformitatea documentelor şi materialelor realizate în cadrul proiectului cu prevederile
Contractului de finanţare si ale Manualului de Identitate Vizuală POR 2014 – 2020;
Participă la şedinţele periodice şi prezintă eventualele probleme survenite pe parcursul derulării
activităţii sale;
Arhivează în mod corespunzător documentele legate de proiect rezultate din activitatea sa;

Stabileşte şi menţine contactul cu parteneri mass-media, pentru transmiterea informaţiilor privind
implementarea proiectului şi a rezultatelor obţinute;

Educaţie solicitată Studii universitare. - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă în sectorul informării şi publicităţii. - 5 ani

Competenţe solicitate Bune competenţe de comunicare şi relaţionare.

Abilităţi de prelucrare a informaţiilor şi datelor.

Creativitate, atenţie sporită la detalii.

Competenţe de planificare şi organizare.

Limbi străine solicitate

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

Curriculum vitae

Educaţie

  2010 -   2013 Diplomă licenţă

Universitatea Spiru Haret

Str. - nr. -, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

  1990 -   1994 Diplomă de bacalaureat - statistician, programator, contabil

Grup Şcolar Agricol

Str. - nr. -, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Dec 2016 - Mai 2017 Agent de turism - ghid

Universitatea Babeş-Bolyai

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

Iun 2010 - Aug 2010 Absolvire curs crainic/ realizator emisiuni radio

Universitatea de Vest

Str. - nr. -, Municipiul Timişoara, cod poştal -, judeţul Timiş, România

Experienţă

Agent Turism / Ghid CNIPT Blaj  2016 -

Primăria Municipiului Blaj
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Str. Piaa 1848  nr. 16, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Operator date  2015 -   2016

SC SEWS-R

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

Realizator emisiuni radio  2008 -   2015

KISS FM /  RADIO RING

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

Realizator emisiuni radio  2003 -   2008

Radio 1/ Radio Vest

Str. - nr. -, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Competenţe

Competenţe de comunicare Printre competeneţele de comunicare, se enumeră următoarele: spirit de echipă, gândire pozitivă,
seriozitate, capacitate de adaptare sporită, capacitate de asimilare de noi informaţii şi abilităţi,
disponibilitate de implicare în activităţi socio-culturale.
Toate aceste competenţe au dobândite în urma realizării numeroaselor proiecte în cadrul
activităţilor de la locul de muncă.

Competenţe organizaţionale /
manageriale

Principalele competenţe organizaţionale / manageriale sunt: comunicare, spirit organizatoric,
prelucrarea informaţilor, iniţiativă în acţiuni, muncă în echipă, gândire analitică, creativitate,
focalizare pe rezultate.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

Competenţele dobânite la locul de muncă sunt cele relaţionate cu o bună capacitate de adaptare,
comunicare, autodezvoltare personală şi creativitate.

Competenţe digitale Bune competenţe de utilizarea a calculatorului.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

spaniola C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

franceza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Manager proiectRol:6.

Nume persoană: Nicuşan Ildiko Ana

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Participă în cadrul şedinţelor organizate şi prezintă eventualele probleme survenite în legătură 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 implementării;
Se ocupă de organizarea şi coordonarea şedinţelor trimestriale şi anuale;

Se ocupă de preluarea rapoartelor lunare şi trimestriale întocmite de ceilalţi membri ai echipei de
proiect;
Se ocupă 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 Experienţă în management de proiecte. - 5 ani

Competenţe solicitate Bune competenţe de organizare şi planificare.
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Competenţe de comunicare şi relaţionare.

Abilităţi de lucru în echipă.

Bune abilităţi de gestionare a resursei umane.

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

  1997 -   2001 Diplomă de licenţă

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă

Str. B-dul 21 Decembrie nr. 128, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal 400604, judeţul Cluj, România

Mai 2013 - Mai 2013 Certificat de absolvire în urma participării şi absolvirii cursului de specializare/ perfecţionare
Evaluator proiecte, recunsocut ANC
SC Constrain SRL

Str. Murfeni nr. 7, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Apr 2014 - Iun 2014 Certificat de absolvire în urma participării şi absolvirii cursului de specializare/ perfecţionare
Consilier orientare privind cariera, recunsocut ANC
TERRA Nova Group Alba Iulia

Str. Tudor Vladimirescu nr. 50, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

Apr 2014 - Mai 2014 Certificat de absolvire în urma participării şi absolvirii cursului de specializare/ perfecţionare
Formator, recunoscut ANC
Asociaţia pentru Pregătirea Cetăţenilor în vederea integrării Europene Blaj

Str. Republicii nr. 50, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Ian 2009 - Iun 2009 Certificat de absolvire curs de specializare, Management social, recunoscut de CNFPA.

Fundaţia Universitară pentru Integrare Europeană - Universitatea Romano Germană Sibiu

Str. Riului nr. 23, Municipiul Sibiu, cod poştal 550137, judeţul Sibiu, România

Experienţă

Manager serviciu de îngrijire la domiciliu pentru judeţele Alba, Sibiu, Mureş şi BraşovNoi 2001 - Mar 2005

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Str. Republicii nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
- Coordonarea activităţii a 6 centre de îngrijire la domiciliu pentru componenta de servicii medicale,
de îngrijire şi comunitare;
- Elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia pentru fiecare an
calendaristic;
- Monitorizarea implementării activităţilor proiectului şi atingerea rezultatelor planificate şi
respectarea standardelor în vigoare;
- Evaluarea semestrială a personalului angajat şi întocmirea rapoartelor;
- Asigurarea resurselor financiare necesare prin accesarea programelor publice sau private
(subvenţii Ministerul Muncii, fonduri publice locale, etc.);
- Monitorizarea şi supervizarea activităţii echipei de proiect, a grupului de voluntari şi colaboratori
locali care se vor ocupa de implementarea proiectului în comunităţile selectare;
- Raportarea narativă şi financiară către finanţatorul proiectului.
Inspector superior în cadrul Serviciului de Asistenţă SocialăSep 2017 -

Primăria Municipiului Blaj

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

Evaluator supervizor servicii socialeIul 2008 -

Fondul Român de Dezvoltare Socială

Str. - nr. -, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Postul ocupat este în baza unui contract de prestări servicii.

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
- Responsabilitatea a avut în vedere evaluarea şi supervizarea proiectelor finanţare în cadrul
Programului de Intervenţii Prioritare al Băncii Mondiale, în cadrul unui contract de prestări servicii;
- Contractul de colaborare a avut în vedere atât evaluarea de birou a cererilor de finanţare depuse
în cadrul rundelor, a evaluărilor de teren a cererilor de finanţare, cât şi supervizarea implementării
proiectelor aprobate;
- Evaluarea de teren a proiectelor din rundele de finanţare 2009 şi 2011, în judeţele Bihor, Gorj,
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etc.;
- Supervizarea în perioada 2008-2013 a 14 proiecte finanţate în cadrul Programului de Intervenţii
Prioritare în judeţele Alaba, Mureş, Mehedinţi, Bihor.
Responsabil proiect partener social POSDRU Act IS Acţionăm pentru Incluziune socială în 3 judeţe
din regiunea Centru

Mai 2014 - Dec 2015

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Str. Republicii nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
- Asigurarea managementului activităţilor proiectului în 3 judeţe din regiunea Centru (Alba, Sibiu şi
Mureş) din partea partenerului în proiect, Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj;
- Asigurarea planificării, monitorizării, evaluării şi a controlului tuturor activităţilor proiectului;
- Monitorizarea, realizarea achiziţiilor din proiect şi managementul contractelor încheiate;
- Elaborarea strategiei de dezvoltare şi continuare a activităţilor şi după încheierea proiectului;
- Responsabil de trimiterea către Solicitant a rapoartelor de activitate, fişe de pontaj, foi colective
de prezenţă şi pentru raportarea activităţii de formare din regiunea Centru;
- Asigurarea comunicării cu solicitantul şi beneficiarul finanţării Caritas Iaşi;
- Responsabil de colaborarea cu partenerul naţional privind metodologia de implementare a
activităţilor proiectului;
- Participarea la elaborarea anuală a bugetului de venituri şi cheltuieli, analizează propunerile
înaintate, operează corecţiile necesare şi aprobă bugetul final;
- Monitorizarea, supervizarea şi evaluarea activităţii personalului din proiect;
- Supervizează respectarea standardelor de calitate a proiectului;
- Autorizarea programelor de calificare, specializare în cadrul proiectului.
Coordonator compartiment dezvoltare şi politici socialeApr 2006 - Dec 2015

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Str. Republicii nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
- Coordonarea Comisiilor de fundraising şi Comisiei de proiecte în cadrul Organizaţiei Caritas;
- Evaluarea semestrială a propunerilor de proiect propuse de la nivelul direcţiilor funcţionale ale
Asociaţiei (direcţia socială, educativă şi direcţia de economie socială) şi elaborarea planurilor
proprii de finanţare pentru fiecare din proiectele acceptate în cadrul Comisiei;
- Evaluarea în perioada 2001-2013 a peste 100 de propuneri;
- Elaborarea cererilor de finanţare pentru proiectele de dezvoltare ale Asciaţiei Caritas Blaj.
Numărul estimativ de cereri în perioada 2015-2013 a fost de peste 90 de proiecte, cu o valoare
estimativă a sumelor atrase pentru 2012 de peste 250.000 euro;
- Raportarea narativă şi financiară (în colaborare cu responsabilul financiar al organizaţiei) a
proiectelor cu finanţare externă derulate de asociaţia Caritas Blaj şi a proiectelor cu finanţare din
fonduri europene;
- Facilitarea în vederea completării documentaţiei referitoare la propunerile de finanţare întocmite
la nivelul departamentelor funcţionale ale asociaţiei Caritas - direcţia socială, educativă şi de
economie socială (evaluarea corectă a nevoilor, scrierea propunerilor de finanţare, identificarea
posibilelor surse de finanţare, definitivarea documentaţiei finale);
- Întocmirea rapoartelor de evaluare;
- Evaluarea finală şi de parcurs a proiectelor derulate la nivelul structurii centrale a Asociaţiei
Caritas Blaj. Evaluarea are în vedere atât evaluarea de birou, cât şi evaluarea de teren;
- Întreţinerea bazei de date proprii privind oportunităţile de finanţare active pentru proiectele
sociale;
- Elaborarea împreună cu membrii Board-ului Asociaţiei a politicii de dezvoltare organizaţionale, a
strategiilor pe termen scurt şi mediu, a planurilor strategice şi a planurilor de implementare;
- Alte responsabilităţi care decurg din poziţia ocupată.
Coordonator proiect partener Caritas Blaj - Acompaniere şi mobilitate în EuropaMar 2009 - Dec 2012

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Str. Republicii nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
- Asigurarea managementului activităţilor proiectului pe componenta de reabilitare a locuinţelor,
antreprenorială, formare profesională, servicii sociale în judeţul Alba din regiunea Centru din partea
partenerului în proiect - Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco Catolic Blaj;
- Asigurarea planificării, monitorizări, evaluării şi controlul tuturor activităţilor proiectului;
- Asigurarea comunicării cu finanţatorul;
- Monitorizarea, supervizarea şi evaluarea activităţii personalului din proiect;
- Supervizarea respectării standardelor de calitate a proiectului;
- Răspundere de autorizarea programelor de calificare în cadrul proiectului;
- Responsabil de colaborarea cu partenerul transnaţional privind metodologia de implementare a
activităţilor proiectului;
- Monitorizarea realizării achiziţiilor din proiect şi managementul contractelor încheiate.
Coordonator proiect Spălătorie şi curăţătorie ecologicăMar 2008 - Noi 2008

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Str. Republicii nr. 8, Municipiul Alba Iulia, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Poziţia de coorodnator proiect a fost în cadrul unui Proiect de integrare socio-profesională a
persoanelor cu handicap finanţat de Autoritatea Naţională pentru persoane cu handicap şi surse
externe.

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
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- Coordonarea echipei de proiect pentru fiecare din componentele activităţii: componenta de
formare profesională, componenta de reabilitare/ infrastructură şi componenta de servicii;
- Elaborarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia pentru fiecare an
calendaristic;
- Realizarea achiziţiilor conform normelor legale în vigoare;
- Monitorizarea implementării activităţilor proiectului şi atingerea rezultatelor planificate;
- Monitorizarea şi supervizarea activităţii echipei de proiect, a grupului de voluntari şi colaboratori
locali care se vor ocupa de implementarea proiectului în comunităţile selectate;
- Raportarea narativă şi financiară către finanţatorul proiectului.
Director Direcţie pentru copii, educaţie şi formare continuăIan 2016 - Aug 2017

Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj

Str. Republicii nr. 8, Municipiul Blaj, cod poştal 515400, judeţul Alba, România

Sectorul de activitate este de tip neguvernamental.

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
- Managementul activităţii tuturor proiectelor/ serviciilor cu şi pentru copii, tineri la nivelul Asociaţiei
caritas (de tip centru de zi, programe afterschool/ kindergarten);
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor/ proiectelor, gestionarea schimbărilor apărute şi motivarea
personalului;
- Valorificarea oportunităţilor, asigurând susţinea activităţilor şi serviciilor derulate şi a dezvoltării
direcţiei;
- Elaborarea obiectivelor direcţiei, asigurarea implementării obiectivelor strategice ale asociaţiei şi
cele sectoriale ale direcţiei;
- Reprezentarea organizaţiei Caritas în relaţia cu partenerii, alte organizaţii şi cu furnizorii care au
un impact real/ potenţial asupra optimizării şi dezvoltării Direcţiei;
- Managementul programelor de formare profesională;
- Funcţionarea la standardele sociale şi educaţionale în vigoare a tuturor proiectelor, serviciilor.

Competenţe

Abilităţi şi competenţe
organizaţionale

- 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.

Aptitudini şi competenţe
artistice/ hobby

Literatură, turism, decoraţiuni.

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

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

germana A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

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

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron

Strada Gheorghe Lazăr nr. 1, Localitatea: Municipiul Blaj, Cod poştal: 515400, Judeţul: Alba, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Spaţiu pentru pregătirea proiectului

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Laptop

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Telefon

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Imprimantă

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Top hârtie

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

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan

Strada Păcii nr. 144, Localitatea: Municipiul Blaj, Cod poştal: 515400, Judeţul: Alba, Ţara: RomâniaAdresa:

Resurse materiale implicate
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Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Spaţiu pentru pregătirea proiectului

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Laptop

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Telefon

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Imprimantă

MUNICIPIUL BLAJ1 bc.Top hârtie

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

Această subactivitate a presupus identificarea, selectarea şi contractarea unei firme de
consultanţă în domeniu, cu respectarea principiului egalităţii de şanse, în vederea furnizării
serviciilor de consultanţă pentru elaborarea Cererii de finanţare şi depunerea proiectului.
Astfel, s-a realizat Cererea de finanţare, în baza contractului de prestări servicii, împreună cu
toată documentaţia necesară conform Ghidului Specific.

 Ianuarie 2018 -  Martie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate

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

Această subactivitate a presupus identificarea, selectarea şi contractarea serviciilor de
proiectare, respectându-se principiul transparenţei şi egalităţii de şanse, a prevederilor
legislative în domeniul achiziţiilor publice, cu scopul întocmii Documentaţiei de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii.
În urma încheierii contractului de prestare a serviciilor de elaborare DALI, firma de proiectare a
realizat Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, în conformitate cu prevederile HG
907/2016.

 Februarie 2018 -  Martie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Amplasamente
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Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

Rezultate previzionate

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

Subactivităţi

2.1 Prestarea serviciilor pentru întocmirea
documentaţiilor topografice

Această subactivitate a presupus prestarea serviciilor pentru întocmirea documentaţiilor
topografice în vederea realizării documentaţiei tehnico-economice.

 Decembrie 2017 -  Decembrie 2017

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie

Rezultate previzionate
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romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

2.2  Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru
elaborarea expertizelor tehnice

Această subactivitate a presupus identificarea, selectarea şi contractarea serviciilor de
elaborare a expertizelor tehnice, cu respectarea principiului transparenţei, egalităţii de şanse şi
a prevederilor legislative în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.
De asemenea, s-au prestat serviciile de elaborare a expertizelor tehnice pentru întocmirea
documentaţiei tehnico-economice.

 Februarie 2018 -  Martie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.

Rezultate previzionate

2.3 Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru
întocmirea studiilor geotehnice

Această subactivitate a presupus identificarea, selectarea şi contractarea serviciilor de
elaborare a studiilor geotehnice, cu respectarea principiului transparenţei, egalităţii de şanse şi
a prevederilor legislative în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.
De asemenea, s-au prestat serviciile de elaborare a studiilor geotehnice pentru întocmirea
documentaţiei tehnico-economice.

 Februarie 2018 -  Martie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate

53



O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

2.4 Achiziţia şi prestarea serviciilor de
întocmire a auditelor energetice iniţiale

Această subactivitate a presupus identificarea, selectarea şi contractarea serviciilor de
elaborare a auditelor energetice, cu respectarea principiului transparenţei, egalităţii de şanse şi
a prevederilor legislative în vigoare din domeniul achiziţiilor publice.
De asemenea, s-au prestat serviciile de elaborare a auditelor energetice pentru întocmirea
documentaţiei tehnico-economice.

 Februarie 2018 -  Martie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate
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2.5 Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii În cadrul acestei subactivităţi, au fost obţinute avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare
pentru depunerea prezentului proiect. Cele mai importante documente obţinute în cadrul
acestei etape sunt Autorizaţiile de construire, acestea fiind documente justificative şi pentru
dovedirea maturităţii proiectului.

 Ianuarie 2018 -  Martie 2018

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.

Rezultate previzionate

Activitate: 3. Evaluarea proiectului

Subactivităţi

3.1. Evaluarea proiectului În cadrul acestei activităţi proiectul va fi evaluat în vederea respectării conformităţii
adminstrative şi eligibilităţii, precum şi din punct de vedere tehnic şi financiar.

 Aprilie 2018 -  Septembrie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Amplasamente

Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie

Rezultate previzionate
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romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Activitate: 4. Semnarea Contractului de finanţare

Subactivităţi

4.1 Semnarea Contractului de finanţare În această etapă se va semna Contractul de finanţare pentru prezentul proiect.

 Septembrie 2019 -  Septembrie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Amplasamente

Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

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 activităţilor de informare şi publicitate, obligatorii conform Manualului de
Identitate Vizuală POR 2014-2020.
Achiziţia va fi realizată conform prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice precum şi a
reglementărilor Contractului de finanţare.

 Decembrie 2019 -  Decembrie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Amplasamente
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Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate

6.2 Publicare anunţ de presă la demararea
proiectului

În cadrul acestei subactivităţi se va publica anunţul de presă la demararea proiectului în
vederea asigurării activităţilor de informare şi publicitate obligatorii, conform Manualului de
Identitate Vizuală POR 2014-2020. Ianuarie 2020 -  Ianuarie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
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187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

6.3. Achiziţie panouri informative, plăci
permanente şi autocolante

În cadrul acestei subactivităţi vor fi achiziţionate panourile informative, plăcile permanente şi
autocolantele, în vederea asigurării activităţilor de informare şi publicitate, obligatorii conform
Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020.
Achiziţia va fi realizată conform prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice precum şi a
reglementărilor Contractului de finanţare.

 Decembrie 2019 -  Decembrie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

Rezultate previzionate

6.4 Realizare şi afişare materiale
informative: panouri informative, plăci
permanente şi autocolante

În cadrul acestei subactivităţi vor fi realizate şi afişate materialele informative: 2 panouri
informative, 2 plăci permanente, autocolantele, în vederea asigurării activităţilor de informare şi
publicitate, obligatorii conform Manualului de Identitate Vizuală POR 2014-2020.

 Iulie 2020 -  Octombrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.

Rezultate previzionate
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2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

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 activităţilor de informare şi publicitate, obligatorii conform Manualului de
Identitate Vizuală 2014-2020.
Achiziţia va fi realizată conform prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi
a prevederilor Contractului de finanţare.

 Decembrie 2019 -  Decembrie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

Rezultate previzionate

6.6 Publicare anunţ de presă la finalizarea
proiectului

În cadrul acestei subactivităţi se va publica anunţul de presă la finalizarea proiectului în
vederea asigurării activităţilor de informare şi publicitate, obligatorii conform Manualului de
Identitate Vizuală POR 2014-2020. Noiembrie 2021 -  Noiembrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
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în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

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 se va realiza achiziţia serviciilor pentru întocmire PT+DE,
asistenţa tehnică din partea proiectantului şi documentaţii pentru obţinerea de avize, în
conformitate cu prevederile Cererii de finanţare şi a legislaţiei în vigoare.

 Februarie 2020 -  Aprilie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
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în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

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

În urma încheierii contractului de prestări servicii, firma de proiectare selectată va întocmi
PT+DE şi documentaţiile pentru obţinerea de avize.

 Mai 2020 -  Octombrie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.

Rezultate previzionate

7.3 Achiziţia serviciilor pentru verificarea
tehnică a proiectării

În cadrul acestei subactivităţi se va realiza achiziţia serviciilor pentru verificarea tehnică a
proiectării, în conformitate cu prevederile Cererii de finanţare şi a legislaţiei în vigoare.

 August 2020 -  August 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
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de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

7.4  Verificarea tehnică a proiectării În cadrul acestei subactivităţi firma de proiectare contractată va realiza verificarea tehnică a
proiectării.

 August 2020 -  Septembrie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate

7.5 Depunerea şi verificarea PT de către
Organismul Intermediar

În cadrul acestei subactivităţi se va realiza depunerea şi verificarea PT-ului la Organismul
Intermediar.

 Octombrie 2020 -  Decembrie 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
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categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

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

Subactivităţi

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

În cadrul acestei subactivităţi se va realiza achiziţia lucrărilor de construcţii, a echipamentelor
cu montaj şi a montajului aferent, în conformitate cu prevederile Cererii de finanţare şi a
legislaţiei în vigoare.

 Decembrie 2020 -  Martie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
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224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

8.2 Executarea lucrărilor achiziţionate În cadrul acestei subactivităţi se vor realiza lucrările de extindere/ reabilitare/ modernizare/
asupra celor două infrastructuri educaţionale, în conformitate cu Proiectul Tehnic şi Contractul
de finanţare. Aprilie 2021 -  Octombrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

Rezultate previzionate

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

În cadrul acestei subactivităţi se va realiza achiziţia şi efectuarea lucrărilor diverse şi
neprevăzute, dacă este cazul, conform cerinţelor lucrărilor de extindere/ reabilitare/
modernizare.
Achiziţia va fi realizată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu respectarea principiului
egalităţii de şanse.

 Aprilie 2021 -  Octombrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
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2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

8.4 Achiziţia dotărilor În cadrul acestei subactivităţi se va realiza achiziţia dotărilor pentru cele două unităţi de
învăţământ arondate asupra cărora se va interveni.
Achiziţia va fi realizată conform prevederilor legale în vigoare şi cu respectarea principiului
egalităţii de şanse.

 Aprilie 2021 -  August 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

Rezultate previzionate

8.5 Achiziţia activelor necorporale În cadrul acestei subactivităţi se va realiza achiziţia activelor necorporale pentru cele două
unităţi de învăţământ arondate asupra cărora se va interveni.
Achiziţia va fi realizată conform prevederilor legale în vigoare şi cu respectarea principiului
egalităţii de şanse.

 Aprilie 2021 -  August 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
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feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

8.6. Livrarea dotărilor În cadrul acestei subactivităţi se va realiza livrarea dotărilor pentru cele două unităţi de
învăţământ asupra cărora se va interveni.

 August 2021 -  Septembrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
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8.7 Livrarea activelor necorporale În cadrul acestei subactivităţi se va realiza livrarea activelor necorporale pentru cele două
unităţi de învăţământ asupra cărora se va interveni.

 August 2021 -  Septembrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

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 contractată dirigenţia de şantier necesară pe întreaga
perioadă de derulare a lucrărilor de extindere/ reabilitare/ modernizare.
Achiziţia va fi realizată conform prevederilor legale în vigoare şi cu respectarea principiului
egalităţii de şanse.

 Martie 2021 -  Martie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
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speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

9.2 Prestare servicii de dirigenţie de
şantier

În cadrul acestei subactivităţi firma contractată va furniza dirigenţia de şantier pentru a asigura
calitatea corespunzătoare a lucrărilor de extindere/ reabilitare/ modernizare, conform
prevederilor Proiectului Tehnic şi a Contractului de finanţare. Aprilie 2021 -  Octombrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate

9.3 Prestare servicii de AT din partea
proiectantului

În cadrul acestei subactivităţi se vor presta serviciile de asistenţă tehnică din partea
proiectantului pentru a asigura calitatea corespunzătoare a lucrărilor de extindere/ reabilitare/
modernizare, conform prevederilor Proiectului Tehnic şi a Contractului de finanţare. Aprilie 2021 -  Octombrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.

Rezultate previzionate
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2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Activitate: 10. Achiziţie servicii de audit financiar, audit energetic şi prestare servicii

Subactivităţi

10.1 Achiziţie servicii de audit financiar În cadrul acestei subactivităţi vor fi contractate servicii în vederea realizării raportului de audit
financiar în cadrul proiectului, aferent cererii de rambursare finală.
Achiziţia va fi realizată conform prevederior Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi a
prevederilor Contractului de finanţare.

 Mai 2020 -  Mai 2020

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
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învăţământul obligatoriu.

10.2 Prestare servicii de audit financiar În cadrul acestei subactivităţi va fi realizat raportul de audit final pentru a se verifica cheltuielile
incluse în cererile de rambursare / plată aferente proiectului.

 Mai 2020 -  Noiembrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.

Rezultate previzionate

10.3 Achiziţie servicii de elaborare
certificate de performanţă energetică

În cadrul acestei subactivităţi vor fi achiziţionate serviciile pentru elaborarea a 2 certificate de
performanţă energetică, conform legislaţiei în vigoare privind eficienţa energetică a clădirilor.
Achiziţia va fi realizată conform prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice, precum şi
a prevederilor Contractului de finanţare.

 August 2021 -  Septembrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate

70



Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

10.4 Întocmire certificate performanţă
energetică

În cadrul acestei subactivităţi vor fi realizate certificatele de performanţă energetică în vederea
certificării noilor clase energetice a clădirilor rezultate în urma investiţiei.

 Octombrie 2021 -  Octombrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate

Activitate: 11. Managementul proiectului

Subactivităţi

11.1 Monitorizarea proiectului În cadrul acestei subactivităţi se vor realiza următoarele activităţi: respectarea calendarului de
activităţi, transmiterea periodică a informaţiilor cu privire la stadiul realizării proiectului şi
organizarea unor şedinţe lunare în vederea gestionării riscurilor ce pot apărea. Septembrie 2019 -  Noiembrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
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187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.

11.2 Realizarea de rapoarte tehnico-
economice

În cadrul acestei subactivităţi vor fi realizate rapoartele trimestriale de progres şi raportul final,
în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare.

 Noiembrie 2019 -  Noiembrie 2021

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate
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Activitate: 5. Achiziţia serviciilor de consultanţă în managementul proiectului

Subactivităţi

5.1 Achiziţie servicii de consultanţă în
managementul proiectului

Activitatea constă în identificarea, selectarea şi contractarea unei firme de consultanţă, cu
respectarea principiului egalităţii de şanse, în vederea furnizării serviciilor de consultanţă pentru
perioada de implementare. Noiembrie 2019 -  Noiembrie 2019

MUNICIPIUL BLAJ

Obiectul investiţiei 2 - Structura I.M. Moldovan - Str. Păcii, nr. 144, Municipiul Blaj, cod poştal
515400, judeţul Alba, România

Obiectul investiţiei 1 - Structura P.P.Aaron - Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1, Municipiul Blaj, cod
poştal 515400, judeţul Alba, România

Amplasamente

Grad crescut de facilitare a procesului educaţional pentru persoanele cu cerinţe educaţionale
speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, pentru 59 elevi cu CES, în termen de 25 luni de
la semnarea contractului de finanţare, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de
calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ dotate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala Gimnazială
,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care 224 de gen
feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi de etnie
romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie
de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul
obligatoriu.
O unitate de învăţământ extinsă, Şcoala Gimnazială ,,Ion Micu Moldovan", arondată unei
unităţi de învăţământ, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru
187 elevi, din care 83 de gen feminin, 104 de gen masculin, toţi cei 187 aparţinând unei
categorii dezavantajate (elevi de etnie romă) şi din cei 187, 36 cu cerinţe educaţionale
speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii
şi a gradului de participare a populaţiei în învăţământul obligatoriu.
2 unităţi de învăţământ reabilitate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.
Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilităţi, prin dotările corespunzătoare, în termen
de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare, în cadrul unităţilor de învăţământ
arondate.
2 unităţi de învăţământ modernizate (Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron" şi Şcoala
Gimnazială ,,Ion Micu Moldova"), arondate unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică,
în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanţare pentru 452 de elevi, din care
224 de gen feminin, 228 de gen masculin, 437 aparţinând unei categorii dezavantajate (elevi
de etnie romă) şi 59 cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea realizării condiţiilor pentru o
educaţie de calitate şi creşterea atractivităţii şi a gradului de participare a populaţiei în
învăţământul obligatoriu.

Rezultate previzionate
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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 prevăzute cheltuielile de elaborare a documentelor necesare în vedererea depunerii Cererii de
finanţare de către firma de consultanţă.

121064 - Achiziţia serviciilor de consultanţă în elaborarea proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:601683658

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 chletuială este necesară pentru elaborarea documentelor necesare în vedererea depunerii Cererii de finanţare de către firma de
consultanţă.

-

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 prevăzute cheltuieli cu privire la realizarea DALI-ului conform HG 907/2016.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

69,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 82,110.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 69,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 82,110.00

Valoare TVA [LEI] 13,110.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 69,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,642.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,110.00 82,110.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 80,467.80

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
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Această chletuială este necesară pentru realizarea DALI-ului conform HG 907/2016.

-

Documente justificative

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

2.1 Prestarea serviciilor pentru întocmirea documentaţiilor topograficeSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la elaborarea expertizelor tehnice aferente celor două unităţi de
infrastructură educaţională.

121064 - Achiziţie expertize tehniceAchiziţie:

ID dosar achiziţie:381922587

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] 9,520.00

Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 190.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,520.00 9,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,329.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Această cheltuială este necesară pentru elaborarea expertizelor tehnice aferente celor două unităţi de infrastructură educaţională.

-

Documente justificative

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

2.3 Achiziţia şi prestarea serviciilor pentru întocmirea studiilor geotehniceSubactivitatea:

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 prevăzute cheltuieli cu privire la elaborarea studiilor geotehnice aferente celor două unităţi de
infrastructură educaţională.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

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

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

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]0.00 5,831.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

75



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Această cheltuială este necesară pentru elaborarea studiilor geotehnice aferente celor două unităţi de infrastructură educaţională.

-

Documente justificative

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

2.4 Achiziţia şi prestarea serviciilor de întocmire a auditelor energetice iniţialeSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la realizarea auditelor energetice şi a certificatelor de performanţă
aferente celor două unităţi de infrastructură educaţională.

121064 - Achiziţie servicii de elaborare audite energetice iniţialeAchiziţie:

ID dosar achiziţie:1894999182

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] 9,520.00

Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 190.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,520.00 9,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,329.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Această cheltuială este necesară pentru realizarea auditelor energetice şi a certificatelor de performanţă aferente celor două unităţi de
infrastructură educaţională.

-

Documente justificative

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

2.5 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 subactivităţi sunt prevăzite cheltuieli cu privire la obţinerea de  avize, acorduri şi autorizaţii.

121064 - Avize, acorduri şi autorizaţii - depunere proiectAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2896078512

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

27,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 32,130.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 27,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 32,130.00

Valoare TVA [LEI] 5,130.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 27,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 642.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,130.00 32,130.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 31,487.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Această cheltuială este necesară pentru obţinerea de  avize, acorduri şi autorizaţii.

-

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 subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la publicarea anunţului de presă la demarea proiectului.

121064 - Achiziţie servicii de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2422806318

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

Această cheltuială este necesară în vederea publicării anunţului de presă la demarea proiectului.

-

Documente justificative

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

6.4 Realizare şi afişare materiale informative: panouri informative, plăci permanente 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 subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la realizarea şi afişarea materialelor informative: panouri informative (2),
plăci permanente (2) si autocolante (3).

121064 - Achiziţie servicii de informare şi publicitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2422806318

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,015.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,817.85

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,015.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,817.85

Valoare TVA [LEI] 3,802.85 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,015.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.36

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,802.85 23,817.85

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,341.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Această cheltuială este necesară pentru realizarea şi afişarea materialelor informative: panouri informative (2), plăci permanente (2) si
autocolante (3).

-

Documente justificative

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

6.6 Publicare anunţ 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

Această cheltuială este necesară pentru publicarea anunţului de presă la finalizarea proiectului.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

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

Această cheltuială este necesară pentru publicarea anunţului de presă 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 obţinerea de avizeSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt incluse cheltuieli cu privire la realizarea Proiectului Tehnic şi a documentaţiilor tehnice necesare în
vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii.

121064 - Achiziţie servicii de proiectare pentru întocmire PT+DE, AT din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3837535097

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

125,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 148,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 125,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 148,750.00

Valoare TVA [LEI] 23,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 125,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,975.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]23,750.00 148,750.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 145,775.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Această cheltuială este necesară pentru realizarea Proiectului Tehnic şi a documentaţiilor tehnice necesare în vederea obţinerii de avize,
acorduri şi autorizaţii.

-

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 subactivităţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic.

121064 - Achiziţie servicii pentru verificarea tehnică a proiectăriiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2101458430

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

Această cheltuială este necesară pentru verificarea tehnică de calitate a Proiectului Tehnic.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări, active necorporale 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 subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la amenajarea terenului pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la
starea iniţială.

121064 - Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj şi montaj aferentAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2947804183

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 59,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 59,500.00

Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 50,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,190.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,500.00 59,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 58,310.00

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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Această cheltuială este necesară pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări, active necorporale 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 sunactivităţi sunt cuprinse cheltuieli cu privire la realizarea lucrărilor conexe.

121064 - Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj şi montaj aferentAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2947804183

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

41,868.37Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 49,823.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 41,868.37 Valoare totală eligibilă [LEI] 49,823.36

Valoare TVA [LEI] 7,954.99 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 41,868.37 Contributia proprie eligibilă [LEI] 996.47

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,954.99 49,823.36

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 48,826.89

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 pentru  realizarea lucrărilor conexe.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări, active necorporale 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 cheltuieli sunt prevăzute cheltuieli pentru realizarea montajului pentru utilajele şi echipamentele tehnologice care
necesită montaj.

121064 - Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj şi montaj aferentAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2947804183

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 142.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,997.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Această cheltuială este necesară pentru realizarea montajului pentru utilajele şi echipamentele tehnologice care necesită montaj.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări, active necorporale 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 realizarea lucrărilor de investiţie aferente celor două unităţi de
infrastructură educaţională.

121064 - Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj şi montaj aferentAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2947804183

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,183,250.41Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,788,067.99

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,183,250.41 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,788,067.99

Valoare TVA [LEI] 604,817.58 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,183,250.41 Contributia proprie eligibilă [LEI] 75,761.36

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]604,817.58 3,788,067.99

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,712,306.63

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 pentru realizarea lucrărilor de investiţie aferente celor două unităţi de infrastructură educaţională.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări, active necorporale 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

În cadrul acestei subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la achiziţionarea utilajelor cu montaj.

121064 - Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj şi montaj aferentAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2947804183

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45,070.06Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 53,633.37

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,070.06 Valoare totală eligibilă [LEI] 53,633.37

Valoare TVA [LEI] 8,563.31 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 45,070.06 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,072.67

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,563.31 53,633.37

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 52,560.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Această cheltuială este necesară pentru achiziţionarea utilajelor cu montaj.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări, active necorporale 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 subactivităţi sunt prevăzute cheltuielile aferente organizării de şantier.

121064 - Achiziţie lucrări de construcţii, inclusiv echipamente cu montaj şi montaj aferentAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2947804183

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

Această cheltuială este necesară pentru realizarea organizării de şantier.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări, active necorporale 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

Precizăm faptul că această suma face parte din categoria cheltuielilor pentru comisioane, cote, taxe şi este formată din subcategoriile:
1. Cota ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
2. Cota ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanismului şi pentru  autorizarea lucrărilor de construcţii;
3. Cota Casei Sociale a Constructorului CSC
TVA pentru aceste sume este 0 având în vedere faptul ca aceste cote sunt nepurtătoare de  TVA.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

39,517.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 39,517.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 39,517.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 39,517.40

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

Eligibil [LEI] 39,517.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 790.35

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 39,517.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 38,727.05

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Această cheltuială este necesară pentru realizarea lucrărilor.

-

Documente justificative

8. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi realizarea efectivă a acestora, inclusiv dotări, active necorporale 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 subactivităţi sunt cuprinse cheltuielile diverse şi neprevăzute, care pot să apară pe perioada de realizare a lucrărilor.

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

427,070.65Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 508,214.07

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 427,070.65 Valoare totală eligibilă [LEI] 508,214.07

Valoare TVA [LEI] 81,143.42 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 427,070.65 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,164.28

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]81,143.42 508,214.07

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 498,049.79

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 pentru realizarea lucrărilor.

-

Documente justificative

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

8.4 Achiziţia dotărilorSubactivitatea:

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 subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la dotarea celor două unităţi de infrastructură educaţională.

121064 - Achiziţie dotăriAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3130676544

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

814,749.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 969,551.31

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 814,749.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 969,551.31

Valoare TVA [LEI] 154,802.31 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 814,749.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 19,391.03

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]154,802.31 969,551.31

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 950,160.28

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Această cheltuială este necesară în vederea dotării celor două unităţi de infrastructură educaţională.

-

Documente justificative

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

8.5 Achiziţia activelor necorporaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

55 - cheltuieli cu active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt cuprinse cheltuielile cu privire la achiziţionarea activelor necorporale aferente celor două unităţi de
infrastructură educaţională.

121064 - Achiziţie active necorporaleAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3111114155

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

129,768.70Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 154,424.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 129,768.70 Valoare totală eligibilă [LEI] 154,424.75

Valoare TVA [LEI] 24,656.05 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 129,768.70 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,088.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]24,656.05 154,424.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 151,336.25

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 chletuială este necesară pentru achiziţionarea activelor necorporale aferente celor două unităţi de infrastructură educaţională.

-

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 subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la asigurarea dirigenţiei de şantier.

121064 - Achiziţie servicii de dirigenţie de şantierAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2785280491

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 59,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 59,500.00

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

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]50,000.00 0.00

9,500.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Această cheltuială este necesară în vederea asigurării dirigenţiei de şantier.

-

Documente justificative

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 subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului.

121064 - Achiziţie servicii de proiectare pentru întocmire PT+DE, AT din partea proiectantuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3837535097

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 11,900.00

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]10,000.00 11,662.00

1,900.00TVA 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 pentru asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului.

-

Documente justificative

10. Achiziţie servicii de audit financiar, audit energetic şi prestare serviciiActivitatea:

10.2 Prestare servicii de audit financiarSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la realizarea auditului financiar extern.

121064 - Achiziţie servicii de audit financiarAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4054593716

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,998.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,998.00

Valoare TVA [LEI] 798.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 99.96

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]798.00 4,998.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,898.04

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

Această cheltuială este necesară pentru realizarea auditului financiar extern.

-

Documente justificative

10. Achiziţie servicii de audit financiar, audit energetic şi prestare serviciiActivitatea:

10.4 Întocmire certificate performanţă energeticăSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

În cadrul acestei subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la realizarea certificatelor de performanţă energetică, aferente celor două
unităţi de infrastructură educaţională, la finalul proiectului.

121064 - Achiziţie servicii elaborare certificate performanţă energeticăAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3099413494

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] 9,520.00

Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 190.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,520.00 9,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,329.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Această cheltuială este necesară pentru realizarea certificatelor de performanţă energetică, aferente celor două unităţi de infrastructură
educaţională, la finalul proiectului.

-

Documente justificative

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 subactivităţi sunt prevăzute cheltuieli cu privire la managementul proiectului pentru perioada de implementare.

121064 - Achiziţie servicii de consultanţă  - managementul proiectuluiAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3142918665

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

87,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 103,530.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 87,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 103,530.00

Valoare TVA [LEI] 16,530.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 87,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,070.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16,530.00 103,530.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 101,459.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL BLAJ

Această cheltuială este necesară pentru managementul proiectului în perioada de implementare.

-

Documente justificative

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

6,246,548.10 6,175,148.10 6,175,148.10 6,175,148.10 6,051,645.12 0.00 123,502.98 71,400.00 98.00001

0.006,175,148.10 98.00006,175,148.10 71,400.00123,502.986,175,148.106,246,548.10 6,051,645.12

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

6,246,548.10 6,175,148.10 6,175,148.10 6,051,645.126,175,148.10 0.00 123,502.98 71,400.00 98.0000

M
U

N
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IP
IU

L 
B
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P
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te
ne

ri

Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 146,330.00 1,782,413.50 4,246,404.600.00 0.00 0.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

AlbaCentru 0.00 %)%)100.00( (6,175,148.10 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 6,175,148.10

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

051 6,175,148.10 %)100.00Infrastructuri de educaţie pentru educaţia şcolară (învăţământ primar şi secundar general) (

(100.00 %)6,175,148.10Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 6,175,148.1001
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6,175,148.10Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mici zone urbane (densitate medie a populaţiei > 5 000 de locuitori) %)6,175,148.10 ( 100.0002

(100.00 %)6,175,148.10Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(19 Educaţie 6,175,148.10 %)

Buget eligibil total (100.00 %)6,175,148.10

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 6,175,148.10 100.00(10

6,175,148.10 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

6,175,148.10 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)6,175,148.10

Buget - Natura investiţiei

Componenta 1

Natura investiţiei Buget eligibilCod

%)Transformare/Modernizare 6,175,148.10 100.00(3

Buget eligibil total (100.00 %)6,175,148.10

Graficul de rambursare

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

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-12-2017

30-11-2021

30-11-2021

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

aferentă cererii [LEI]
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Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 - CR1 cerere de rambursare clasica
intermediara 146,330.0015-11-2019

10 - CR6 af. CP2 cerere de rambursare cererii de plata 1,752,212.5230-08-2021

11 - CP3 cerere de plata 2,808,463.9029-10-2021

12 - CR7 af. CP3 cerere de rambursare cererii de plata 2,808,463.9030-11-2021

2 - CPf1 cerere de prefinantare 200,000.0030-03-2020

3 - CR2 af. CPf1 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 11,751.2510-07-2020

4 - CR3 af. CPf1 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 151,839.3205-01-2021

5 - CPf2 cerere de prefinantare 100,000.0030-03-2021

6 - CR4 af. CPf1,2 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 136,409.4330-04-2021

7 - CP1 cerere de plata 1,168,141.6830-05-2021

8 - CR5 af. CP1 cerere de rambursare cererii de plata 1,168,141.6830-06-2021

9 - CP2 cerere de plata 1,752,212.5230-07-2021

Contractare

Detaliere cerere de clarificări

Nr. 1135/13.01.2021

În atenţia: D-lui Gheorghe Valentin ROTAR, Primar

Referitor la: Contractul de finanţare nr. 4785/27.09.2019, pentru proiectul cu titlul „Extindere, reabilitare si dotare Şcoala Gimnaziala
Simion Bărnuţiu, structura I M Moldovan si structura P P Aaron,  cod SMIS 121064

Stimate Domnule Primar,

Introducere

Avand în vedere solicitarea dumneavoastră, transmisă prin aplicaţia MySMIS , privind modificarea Anexei 2 – Cererea de finantare, prin
Notificare nr.3, secţíunile : Plan de achiziţii; Resurse umane implicate; Activitati previzionate; Graficul de rambursare, vă informăm că am
deblocat respectivele sectiuni pentru efectuarea modificărilor solicitate.
Modificările se vor efectua în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare nr. 4785/27.09.2019, Anexa 1 - Conditii specifice,
Secţiunea I - Condiţii specifice aplicabile POR 2014 - 2020, Articolul 8 Completarea Condiţiilor generale cu privire la modificarea
contractului de finanţare, alin. 13 “Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condiţiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin
notificare, modificari asupra Anexei 2 (doi) – Cererea de finanare, punctele referitoare la Activitaţile proiectului si Calendarul activitaţilor,
atunci când aceste modificari vizeaza exclusiv planificarea în timp a acestora precum si punctul referitor la Achiziţiile derulate în cadrul
Proiectului, atunci când vizeaza exclusiv planificarea în timp a achizitiilor, schimbarea tipului de procedura, cumularea mai multor achiziţii
într-o singura procedura, separarea unei achiziţii în mai multe proceduri (cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare), cu condiţia ca
aceste modificari sa nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare si sa respecte prevederile contractuale legale în vigoare.
Va aducem la cunostintă că în situaţia in care modificările efectuate în cadrul cererii de finanţare, ca urmare a notificarii nr.3, transmisă
prin aplicatia MySMIS, afectează si anexele contractului de finantare este necesară actualizarea informatiilor si in cadrul acestor anexe si
incarcarea lor in aplicatia MYSMIS la sectiunile deblocate.
Odată cu răspunsul la solicitarea de clarificari, în MySMIS, la sectiunea deblocată (Solicitant), se vor încărca urmatoarele documente :
a) Memoriu Justificativ in format PDF (denumit „RC1_N3_Memoriu justificativ” )
b) Anexa 4 Graficul cererilor de rambursare („RC1_N3_denumire document”)
c) Alte doc. justificative, (denumite RC1„N3_ denumire document”)

Concluzie cerere de clarificări
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

RETF 1 - Planse Moldovan 5.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Plane Moldovan 5.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Audit energetic PPAaron.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Audit energetic PPAaron.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Moldovan 6-8.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Plane Moldovan 6-8.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Moldovan 12-14.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Plane Moldovan 12-14.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Moldovan9-11.pdf

09/08/2018  RETF 1 - Plane Moldovan9-11.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Aaron 1-4.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Plane Aaron 1-4.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Aaron 5.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Plane Aaron 5.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Aaron 6.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Plane Aaron 6.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Aaron 7-9.pdf

09/08/2018  RETF 1 - Plane Aaron 7-9.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Aaron 10-11.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Plane Aaron 10-11.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Aaron 12-14.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Plane Aaron 12-14.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Studiu geotehnic Moldovan.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Studiu geotehnic Moldovan.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RTEF 1 - Deviz general.pdf

09/08/2018 RTEF 1 - Deviz general.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RTEF 1 -Audit energetic Moldovan.pdf

09/08/2018 RTEF 1 -Audit energetic Moldovan.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RTEF 1- Studiu geotehnic Aaron.pdf

09/08/2018 RTEF 1- Studiu geotehnic Aaron.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RTEF1 -DALI_parte scrisa.pdf

09/08/2018 RTEF1 -DALI_parte scrisa.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

RETF 1 - Planse Moldovan 1-4.pdf

09/08/2018 RETF 1 - Plane Moldovan 1-4.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Autorizatie de construire cu prelungire - PPARON.pdf

23/07/2019 CTR1 - Autorizatie de construire cu prelungire - PPARON.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Autorizatie de construire cu prelungire - IMMOLDOVAN.pdf

23/07/2019 CTR1 - Autorizatie de construire cu prelungire - IMMOLDOVAN.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Certificat atestare fiscala ANAF.pdf

23/07/2019 CTR1 - Certificat atestare fiscala ANAF.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Având în vedere cele menţionate anterior, vă solicităm să transmiteţi răspunsul pâna cel tarziu la data de 18.01.2021.

Transmitem sectiunile actualizate si documentele justificative solicitate

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

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

CTR1 - Model - Declaratia privind modificari.pdf

23/07/2019 CTR1 - Model - Declaratia privind modificari.pdf250984B88257EA9349C17D4F0379DD5A3BA4DC5B562650947922A2E
D541F74DB

CTR1 - Notificare Extras CF - PP AARON.pdf

23/07/2019 CTR1 - Notificare Extras CF - PP AARON.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Model - Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdf

23/07/2019 CTR1 - Model - Declaratia privind nedeductibilitatea TVA.pdfDC55938861269091D589BFF8C5A8857C46E11F308146199B20DF3938
856A2313

CTR1 - Model - Declaratia de eligiblitate contractare.pdf

23/07/2019 CTR1 - Model - Declaratia de eligiblitate contractare.pdf33B045A8A47E77841B7B813C5C06B38A03DF5E1AD790FB613322765
3A89DEC48

CTR1 - Certificat atestare fiscala buget local.pdf

23/07/2019 CTR1 - Certificat atestare fiscala buget local.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Certificat de cazier fiscal.pdf

23/07/2019 CTR1 - Certificat de cazier fiscal.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Devize - totalizator, generale si pe obiect.pdf

23/07/2019 CTR1 - Devize - totalizator, generale si pe obiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Extras CF actualizat - IM MOLDOVAN.pdf

23/07/2019 CTR1 - Extras CF actualizat - IM MOLDOVAN.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Extras CF actualizat - PP AARON.pdf

23/07/2019 CTR1 - Extras CF actualizat - PP AARON.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - F 23 - Fisa proiectului.pdf

23/07/2019 CTR1 - F 23 - Fisa proiectului.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Formular 1 - Fisa de fundamentare.pdf

23/07/2019 CTR1 - Formular 1 - Fisa de fundamentare.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Graficul cererilor de rambursare.pdf

23/07/2019 CTR1 - Graficul cererilor de rambursare.pdfE14A891421B614CE35F3216FAC933CBAB2711BF4C15E9969F7DB0B
9F3848A33D

CTR1 - Hotarare aprobare proiect.pdf

23/07/2019 CTR1 - Hotarare aprobare proiect.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CTR1 - Lista de echipamente, lucrari si servicii.pdf

23/07/2019 CTR1 - Lista de echipamente, lucrari si servicii.pdf35E6124938130FCD93D009335942EFCE4F8F92A943904B29249BB2F
C47190D2B

CTR2 - Graficul cererilor de rambursare semnat.pdf

26/07/2019 CTR2 - Graficul cererilor de rambursare semnat.pdfB4B1AE8396BCE9C2F4FCC1C684E7422148682F0C16818A9183A69D
B8C3FD7834

CTR3 - Graficul cererilor de rambursare semnat.pdf

30/07/2019 CTR3 - Graficul cererilor de rambursare semnat.pdfF7368E28D96C576F4A907846CD473BE54E6EF013B43799D16F3703E
DAD76E256

N1_Memoriu  justificativ.pdf

07/02/2020 N1_Memoriu justificativ Notificare 15E14A5A1E3D6FD0581F7FFFBD40EC30F52BF13B69852EFA757571B
A8E5E097CF

N1_Anexa 4 Graficul cererilor de rambursare.pdf

07/02/2020 N1_Anexa 4 Graficul cererilor de rambursare4725C2071787B9F9BF3AECFB313364C67F0A7843514D46C3A6269AA
3D0B1B5E2

N1_Doc. just. - Dispozitie numire echipa proiect si CV.pdf

07/02/2020 N1_Doc. just. - Dispozitie numire echipa proiect si CVE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
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

14/01/2021 13:14:39
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