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CONTRACT DE FINANȚARE 
 
 
 

1. Părțile 

 
MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, cu sediul în str. D.I. 
Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, localitatea București, România, cod poștal 010366, 
poștă electronică: secretariat.dgatpe@mfe.gov.ro, cod fiscal 38918422, reprezentat 
legal prin domnul Florin-Vasile Cîțu, ministrul investițiilor și proiectelor europene, 
interimar, pe de o parte, denumit în cele ce urmează AM,  
 
și 
 
AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-EST (Lider de Parteneriat conform 
Acordurilor de Parteneriat anexate), cod de identificare fiscală 11733112, cu sediul 
în localitatea: Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny, nr. 24, județul Brăila, cod poștal 
810118, România, telefon: 0339401020 , fax: 0339401017, poștă electronică 
adrse@adrse.ro, reprezentată conform prevederilor Hotărârii nr. 5/30.04.1999 a 
CDRRD SUD-EST, prin doamna Luminița MIHAILOV, Director general, în calitate de 
Beneficiar al finanțării, 
 
au convenit încheierea prezentului Contract de Finanțare, în următoarele condiții: 
 
2. Precizări prealabile 

 

(1) În prezentul Contract de Finanțare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel 
sau a unei prevederi contrare: 
(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică 

pluralul includ şi singularul; 
(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 
(c) termenul „zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică altfel. 

(2) Trimiterile la actele normative includ și modificările și completările ulterioare ale 
acestora, precum și orice alte acte normative subsecvente. 

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanțare este 
sau devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea 
și posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de 
Finanțare vor rămâne neafectate, iar Părțile vor depune eforturile necesare pentru a 
realiza acele acte și/sau modificări care ar conduce la același rezultat legal și/sau 
economic care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare. 

(4) În înțelesul prezentului Contract de Finanțare, atunci când există și parteneri, 
drepturile și obligațiile beneficiarilor revin și partenerilor;  

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi 
condiţiile prezentului Contract.  
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CONDIȚII GENERALE 
 
 
Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanțare 
 

(1) Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanţării 
nerambursabile de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Asistență Tehnică, pentru implementarea Proiectului nr. cod SMIS2014+ 143538/cod 
proiect 1.1.146 intitulat: „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate 
urbană, regenerare urbană”, denumit în continuare Proiect, pe durata stabilită şi în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare inclusiv 
Anexele care fac parte integrantă din acesta. 

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile 
cuprinse în prezentul contract și legislaţia europeană şi naţională aplicabile 
acestuia. 

(3) AM se angajează să plătească finanțarea nerambursabilă, la termenele și în 
condițiile prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu legislația europeană 
și naţională aplicabile acestuia. 

 
Articolul 2 - Durata Contractului şi perioada de implementare a proiectului 
 

(1) Contractul de Finanțare produce efecte de la data semnării lui de către ultima 
parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 30 luni, respectiv de la data 
01/07/2020 și până la 31/12/2022, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada 
de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor, adică de la 01/07/2020 
până la data semnării contractului.  

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părților, în 
conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări și completări și/sau a Anexei 1- 
Condiții specifice. 

(4) Contractul de Finanțare își încetează valabilitatea la data închiderii Programului 
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, sau la expirarea perioadei de durabilitate 
a proiectului, oricare intervine ultima.  

 
 
Articolul 3 – Valoarea contractului 
 

(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 25.080.230,55 lei (douăzeci și 
cinci de milioane, optzeci de mii două sute treizeci lei și cincizeci și cinci de 
bani), după cum urmează: 
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Valoarea totală Valoarea totală 
eligibilă 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din 
FEDR/FC/FSE/IL

MT 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 
din bugetul 
naţional 

Valoarea co-
finanţarii 
eligibile a 
Beneficiarului 

Valoarea ne-
eligibilă 

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 =  
2 + 9 

2 =  
3 + 5+7 

3 4 5 6 7 8 9 

25.080.230,55 
 

23.831.231,43 
  

20.256.546,76 
 

85 
 

3.113.848,07 
 

 
13,0662 

 
460.836,60

  
1,9338 
 

1.248.999,12 
 

 
(2)  AM acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 23.370.394,83 lei 

(douăzeci și trei de milioane, trei sute șaptezeci de mii, trei sute nouăzeci și patru 
lei și optzeci și trei de bani)1, echivalentă cu 98,0662 % din valoarea totală eligibilă 
aprobată. 

(3) Finanțarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinanțare/rambursare/plată, 
elaborate în conformitate cu Secțiunea ”Graficul de rambursare” din Anexa 2 – 
Cererea de finanțare. 

(4)  În cazul în care valoarea totală eligibilă autorizată este mai mică decât valoarea 
prevăzută în coloana 2 din tabelul de mai sus, finanțarea nerambursabilă prevăzută 
la alineatul (2) se va reduce corespunzător.  

 
Articolul 4 – Eligibilitatea cheltuielilor  
 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:  
(a) Legislația națională și europeană aplicabilă  
(b) Ghidul Solicitantului 5D 
(c) Prezentul Contract de Finanțare. 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie 
cuprinse în Cererea de Finanțare și să respecte prevederile alin. (1). 

 
Articolul 5 - Acordarea și recuperarea prefinanțării 
 
Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanțare în condițiile legislației în vigoare, 
conform Secțiunii ”Acordarea și recuperarea prefinanțării” din Anexa 1 – Condiții 
Specifice, după caz. 

 
Articolul 6 – Rambursarea/plata cheltuielilor 
  
(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu Secțiunea 

”Graficul de rambursare” din Anexa 2 – Cererea de finanțare și cu Secțiunea 
”Condiții de rambursare şi plata cheltuielilor” din Anexa 1 – Condiții Specifice, pe 
baza cererilor Beneficiarului înaintate la AM. 

(2) AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse în Cererea de Rambursare/Plată în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, cu modificările și completările ulterioare.  

                                                           

1Reprezentând suma coloanelor 3 și 5. 
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(3) După autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de 
la momentul în care AM dispune de resurse în conturile sale, și va informa 
Beneficiarul cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de 
Rambursare/Plată.  

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 
93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

(5) AM va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităților, iar în cazul 
insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM 
sunt alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării 
procesului de plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea 
implementării proiectului, pentru aceeași perioadă, fără a se depăși perioada de 
finalizare a programului operațional. 

 
Articolul 7– Drepturile și obligațiile Beneficiarului 
 

(1) Beneficiarul are obligația și responsabilitatea să asigure managementul şi 
implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale 
legislaţiei europene şi naţionale aplicabile. 

(2) Beneficiarul are obligația de a începe executarea Contractului în cel mult 6 luni de 
la intrarea în vigoare a acestuia și de a realiza toate activitățile prevăzute în Anexa 
2 - Cererea de Finanțare, fără a depăși perioada de implementare. 

(3) Beneficiarul poate solicita în scris punctul de vedere al AM, cu privire la aspectele 
survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul 
Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, 
indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de 
Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 
proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu 
legislația aplicabilă. 

(5) Beneficiarul și/sau partenerii au obligația de a pune la dispoziția AM, sau oricărui alt 
organism abilitat de lege documentele și/sau informațiile necesare pentru 
verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor 
la fața locului. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul și membrii 
Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se 
implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură 
directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea 
tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. 
Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită 
verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile 
menționate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile 
de la transmiterea solicitării de către AM/organism abilitat și de a asigura accesul 
neîngrădit al acestora la documentație în locul respectiv. 

(7) Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terțe părți se 
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prevede obligația acestora de a asigura disponibilitatea informațiilor și 
documentelor referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfășurate de 
AM sau de alte structuri cu competențe în controlul și recuperarea debitelor 
aferente fondurilor europene și/sau fondurilor publice naționale aferente acestora, 
după caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în 
original, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile 
în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația 
europeană şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea 
oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, 
oricare intervine ultima.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) și (8), Beneficiarul este obligat să 
restituie sumele aferente documentelor lipsă, rambursate în cadrul Proiectului, 
reprezentând asistența financiară nerambursabilă, iar în cazul nerespectării 
prevederilor alin. (6) Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată 
în cadrul  proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele și să completeze datele 
pentru care este răspunzător, actualizându-le corespunzător ori de câte ori este 
cazul, în MySMIS 2014. 

(11) Beneficiarul este obligat, după caz, să plătească sumele necesare asigurării 
cofinanţării eligibile şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării 
Proiectului, ce îi revin conform articolului 3. 

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând 
conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de produse 
ori servicii, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale 
în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale dispozițiilor legale privind 
achizițiile efectuate de beneficiarii privați, în cazul în care Beneficiarul nu 
reprezintă autoritate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea 
contractelor de achiziţii publice.  

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii Rapoartelor de Progres şi a Cererilor de 
Rambursare și, după caz, a Cererilor de Plată, şi de a pune la dispoziţia AM 
documentele justificative ce însoţesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi 
verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/plății.  

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării 
proiectului, precum și pentru asigurarea durabilității, poate constitui garanţii, în 
favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor 
fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este 
obligat să transmită AM, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de 
maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va 
fi însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului 
Contract de Finanțare, realizat de către un evaluator bancar sau independent. 

(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de 
Finanţare, referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi 
naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, 
dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării 
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Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în 
vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM, Comisiei Europene şi/sau 
agenţilor lor autorizaţi orice informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea 
realizării evaluării Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 şi/sau a 
Proiectului implementat. 

(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfășurării activităților 
proiectului, conform Cererii de Finanțare, în termenele stabilite prin prezentul 
Contract de Finanțare. 

(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în 
conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 2 – Cererea de Finanţare, cu 
respectarea prevederilor din Anexa 3 – Măsuri de informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarul/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM, orice sumă ce constituie 
plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului Contract de 
finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situaţie care poate 
determina încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanțare, în termen 
de maximum 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de 
situaţie, urmând ca AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform 
Anexei 1 - Condiții Specifice.  

(23) Beneficiarul are obligația de a informa AM în termen de maximum 3 zile 
lucrătoare cu privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  

(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 

(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(24) Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților 
din culpa sa, pe durata contractului. AM va fi degrevată de orice responsabilitate 
pentru prejudiciile cauzate terților de către Beneficiar, ca urmare a executării 
prezentului Contract de Finanțare, cu excepția celor care pot fi direct imputabile 
acestora.  

(25) În cazul în care se realizează verificări la fața locului, Beneficiarul este obligat să 
participe și să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului și 
care pot furniza informațiile și documentele necesare verificărilor, conform 
solicitărilor AM. 

(26) Beneficiarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea 
datelor obținute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanțare, în vederea 
utilizării, pe toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării 
modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislației 
naționale şi europene. 

(27) În cazul unei defecțiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a forței majore, Beneficiarul 
poate prezenta informațiile solicitate pe suport hârtie. De îndată ce imposibilitatea 
folosirii sistemului sau forța majoră încetează, Beneficiarul va adăuga toate 
documentele respective în MySMIS 2014. 

 
Articolul 8 – Drepturile și obligațiile AM 
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(1) AM are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie 
luată care poate afecta implementarea Proiectului.  

(2) AM are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi 
recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către 
Comisia Europeană şi orice altă autoritate competentă.  

(3) AM are obligația de a răspunde în scris conform competențelor stabilite, în termen 
de 15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informațiile sau 
clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului. 

(4) AM are obligația de a procesa cererile de prefinanțare, cererile de rambursare și 
cererile de plată în conformitate cu Secțiunile aferente din Anexa 1 – Condiții 
Specifice. 

(5) AM are obligația de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în 
prezentul Contract de Finanţare, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în 
care AM dispune de resurse în conturile sale, beneficiarilor care au acest drept 
conform legii.  

(6) AM are obligația de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea 
prevederilor articolului 6.  

(7) AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar 
implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului 
și prevenirii neregulilor.  

(8) AM are dreptul de a verifica legalitatea și realitatea tuturor activităţilor aferente 
implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare.  

(9) În situația în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, 
organul de urmărire penală transmite cazul spre soluționare instanțelor de judecată 
devin incidente prevederile art. 8 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

(10) AM are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente 
implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând 
cel puţin o vizită de verificare pe durata de implementare a Proiectului.  

(11) AM va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020 prin intermediul mijloacelor publice de informare. 

 
Articolul 9 - Contractarea și cesiunea 

 

(1) În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, 
responsabilitatea pentru implementarea acelor activități revine Beneficiarului, în 
conformitate cu dispoziţiile legale. 

(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din 
implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, 
subrogației sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a 
obligaţiilor şi drepturilor.  

 
Articolul 10 – Modificări și completări 
 
(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanțare, de a 
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conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat 
în aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanțare, cu excepţiile menţionate la alin. 
(7) al prezentului articol. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea 
Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite AM cu cel puţin 20 de zile 
lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu 
excepţia circumstanţelor acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, 
odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 
 

(3) AM răspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adițional, în termen de 
20 de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiționale care au ca obiect reducerea valorii 
indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin proiect, valoarea totală eligibilă a 
Proiectului va fi redusă proporțional, cu excepția cazurilor temeinic justificate. 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte, cu excepţia 
cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia 
naţională şi/sau europeana relevantă, cu impact asupra executării prezentului 
Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data 
menţionată în actul normativ corespunzător. 

(6) Actul adițional nu poate avea caracter retroactiv și nu poate avea scopul sau efectul 
de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condițiilor inițiale 
de acordare a finanțării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al 
solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanțare poate fi modificat 
prin notificarea adresată AM în următoarele situații: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între 
capitole bugetare stabilită de AM, cu condiția încadrării în limitele maxime 
prevăzute în Ghidul Solicitantului, după caz, prin respectarea tratamentului 
egal, la nivelul Programului Operațional având în vedere că acele capitole 
bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus 
menționate, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași 
capitol bugetar, între tipurile de cheltuieli; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a 
Proiectului acolo unde este cazul; 

(d) modificarea graficului de activităţi fără să depășească perioada de 
implementare a Proiectului; 

(e) modificarea Graficului de Rambursare a cheltuielilor eligibile; 

(f) alte situații prevăzute în Anexa 1 - Condiții Specifice din prezentul Contract. 

(8) Notificarea va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data înregistrării la AM, 
dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea de modificare a 
Contractului nu este respinsă de AM. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către părți, prin comunicarea unei notificări în 
termen de 5 zile de la intervenirea situației, după cum urmează: 

(a) De către AM, la solicitarea Beneficiarului, în cazul insuficienței fondurilor;  

(b) De către AM în cazul incidenței articolului 8 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
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fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările 
ulterioare; 

(c) De către AM/Beneficiar în caz de forță majoră. 
 

Articolul 11 – Conflictul de interese 
 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 
conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea 
prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în materia conflictului de interese. 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta 
aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația 
în materia achizițiilor publice. 

 
Articolul 12 – Nereguli 

 
(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM identifică abateri 
de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiilor 
publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea 
plăţii, AM aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la rambursare/plată de 
către Beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor 
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de prefinantare/plată și 
nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, 
Beneficiarul/partenerii vor fi notificați de către AM cu privire la obligația restituirii 
acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii 
respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se 
realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

(4) În cazul în care beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijin financiar 
în cadrul acestui contract de finanțare nu depun cereri de finanțare în perioada de 
programare 2021-2027 pentru proiectele pentru care au fost pregătite 
documentațiile, AM va întreprinde demersurile necesare conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau 
a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările 
ulterioare, în vederea recuperării finanțării acordate.  
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Articolul 13 – Monitorizarea 
 
Monitorizarea Contractului de Finanțare este realizată de către AM în conformitate cu 
prevederile Anexei 4 - Monitorizarea și raportarea.  
 
 
Articolul 14 – Forța majoră 

 
(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil 

și inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în 
tot sau în parte a Contractului și care exonerează de răspundere partea care o 
invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența 
situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către 
autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării 
acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță 
majoră, în termen de 5 zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea 
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și 
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta 
toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră 
pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea 
executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor 
întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a 
conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Contractului de 
Finanțare. 
 

Articolul 15 – Încetarea Contractului de Finanțare și recuperarea sumelor plătite 

 
(1) Oricare dintre părți poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea 

altor formalități, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a 
obligațiilor prezentului contract. 

(2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalități, 
cu recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 
(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un 

termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanțare în 
cazul în care AM și-a respectat obligațiile legale/contractuale; 

(b) În situația în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că 
Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate la 
data depunerii cererii de finanțare; 

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2); 
(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri 

publice naţionale sau europene sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din 
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alte programe naţionale sau europene, pentru aceleași costuri în ultimii 3/5 ani, 
după caz. 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părților cu recuperarea proporțională 
a finanțării acordate, dacă este cazul. 

 
 
 
Articolul 16 – Soluționarea litigiilor 

 
(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă 

orice neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în cadrul sau în legătură 
cu îndeplinirea Contractului de Finanțare. 

(2) În cazul în care nu se soluționează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi 
soluţionat de către instanţele românești competente. 

 
Articolul 17 – Transparență 
 

(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele 
vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile 
prevederilor Legii nr 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor 
prevăzute de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract.  

(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și 
anexele acestuia, inclusiv, dacă este cazul, din actele adiționale prin care se aduc 
modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial: 
(a) denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia 

există, a partenerilor, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, 
datele de contact – minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – 
funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – 
localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează 
publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor 
activități în cadrul proiectului; 

(b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

(c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor 
finali ai proiectului; 

(d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 
postului, timpul de lucru; 

(e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 

(f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 
lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, 
valoarea acestuia și plățile efectuate; 

(g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului– informații conform 
contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

 
Articolul 18 – Confidențialitate   
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(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului 
confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect 
menționate explicit în Anexa 3, având în vedere că publicarea acestora aduce 
atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor 
dispoziții legale aplicabile, conform justificării inclusă în anexa menționată. 

(2) AM/beneficiarul/partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de 
documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 
(a) Informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte 

părți contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 
(b) Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 

 
Articolul 19 – Protecția datelor cu caracter personal 
 
Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce 
privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 
al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 
 
Articolul 20 – Publicarea datelor 
 
Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 17 alin. (2) 
să fie publicate de către AM, cu respectarea art. 19. 
 

Articolul 21 – Corespondența 

 

(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face 
exclusiv prin MySMIS 2014, cu excepția situației prevăzute de art. 7, alin. (27) din 
prezentul contract, caz în care corespondența se trimite la următoarele adrese: 

Pentru Beneficiar: Str. Anghel Saligny nr. 24, Municipiul Brăila, județul Brăila, cod 
poștal 810118  
Pentru AM: Str. D.I. Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, București 
  

(2) AM poate comunica precizări referitoare la modele și formate de formulare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanţare. 

 
Articolul 22 - Legea aplicabilă şi limba utilizată 

 

(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare şi în conformitate cu care este 
interpretat este legea română. 

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.  
 

Articolul 23 - Anexele Contractului 
 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract și constituie parte 
integrantă a prezentului Contract de Finanțare, având aceeaşi forţă juridică: 
 
Anexa 1 - Condiții Specifice, din care fac parte: 
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(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a 

cheltuielilor - nu se aplică 

(b) Acordarea si recuperarea prefinanțarii 
(c) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 
(d) Condiții aferente Programului Operațional 

Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:  
(a) Bugetul Proiectului 
(b) Calendarul estimativ al achizițiilor 
(c) Indicatori 
(d) Graficul de activități 
(e) Echipa de management și experți pe termen lung 
(f) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a 

cheltuielilor 

Anexa 3 - Măsuri de informare și publicitate 
Anexa 4 - Monitorizarea și raportarea 
Anexa 5 – Acorduri de parteneriat 
 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condițiile Specifice față de cele 
Generale, precum si asupra celorlalte anexe. 
 

 
Articolul 24 – Dispoziții finale 

 
Prezentul Contract de Finanțare este întocmit în limba română, semnat electronic și  
transmis prin sistemul My SMIS 2014. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pentru  Ministerul Investițiilor și Proiectelor 
Europene, în calitate de AM POAT 
 
p. Ministrul investițiilor și proiectelor 
europene, interimar, Florin-Vasile Cîțu 
 
Director General  
Maleta Marinescu 
 
Semnătura:  
 
Data: 

Pentru Beneficiar, Agenția 
pentru Dezvoltare Regională 
Sud - Est 

 
   
  Director general 
  Luminița Mihailov 
 
 

Semnătura:  
 
Data: 
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Avizat: 
 
Unitatea de Control Financiar Preventiv Propriu 
Semnătura:  
Data: 
 
 
Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul  
Director General Loredana Hristodorescu 
Semnătura: 
Data: 
 
Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene 
Director general adjunct Mihaela Saragea 
Semnătura: 
Data: 
 
Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene 
Compartimentul Plăți, Declarații de Cheltuieli, Creanțe și Contabilitate 
Semnătura: 
Data: 
 
Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene 
Direcția Gestionare Program, Evaluare și Monitorizare Proiecte  
Director p.Cristina Pătrășcoiu 
Semnătura: 
Data: 
 
Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene 
Direcția Gestionare Program, Evaluare și Monitorizare Proiecte 
Serviciul Monitorizare Proiecte  
Șef Serviciu Cristina Bădescu 
Semnătura: 
Data: 
 
Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene 
Direcția Gestionare Program, Evaluare și Monitorizare Proiecte  
Serviciul Gestionare Program, Evaluare și Contractare Proiecte 
Șef Serviciu p.Daniela Balan  
Semnătura: 
Data: 
 
Direcția Generală Asistență Tehnică Programe Europene Proiecte  
Direcția Gestionare Program, Evaluare și Monitorizare Proiecte  
Serviciul Gestionare Program, Evaluare și Contractare Proiecte 
Întocmit: Cristina Niculae 
Semnătura: 
Data: 
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ANEXA 1 

CONTRACT DE FINANȚARE 

-Condiții Specifice- 

(a) Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare a cheltuielilor 

– Nu se aplică 

(b) Acordarea și recuperarea prefinanțării, dacă este cazul 

(1) La solicitarea liderului de parteneriat, în nume propriu sau pentru parteneri, alţii decât 
cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică acordă prefinanțare în 
tranșe. 

(2) Pentru proiectele implementate în Parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea 
de prefinanţare, iar Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență 
Tehnică virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de 
parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform prevederilor 
contractului de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a 
acestuia/acesteia. Prefinanțarea se acordă cu condiţia îndeplinirii cerințelor prevăzute 
în normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020 aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare  și 
OUG nr. 52 /2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind 
beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19. 

(3) Transferul fondurilor se va efectua în lei în conturile menționate în anexa 2 Cererea de 
finanțare, secțiunea Solicitant. Prefinanţarea se acordă în tranşe conform prevederilor 
OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările 
ulterioare  și conform prevederilor OUG nr. 52 /2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. 
(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru 
adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii 
COVID-19. 

(4) Beneficiarul care a depus cererea de prefinanțare conform alin. (1) are obligația 
depunerii unei cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa 
de prefinanțare acordată, conform prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate 
prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare  și conform prevederilor 
OUG nr. 52 /2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind 
beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19. 

(5) Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate conform alin. (1), următoarele 
tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranşa anterior 
acordată.  
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(6) Beneficiarii/Liderul de parteneriat/partenerii au obligaţia restituirii integrale/parţiale 
a prefinanţării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare 
utilizarea corespunzătoare a prefinanțării. 

(7) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat nu depune cerere de rambursare în 
termenul prevăzut la alin. (4), Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Asistență Tehnică are obligaţia recuperării întregii sume acordate ca tranşă de prefinanţare 
şi nejustificată şi poate propune rezilierea contractului de prefinanţare. 

(8) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică notifică 
beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii cu privire la obligaţia restituirii sumelor 
prevăzute la alin. (7), cu individualizarea sumelor de restituit. 

(9) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii nu restituie Autorității de 
Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică sumele prevăzute la alin. (7) 
în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Asistență Tehnică emite decizia de recuperare a prefinanţării, prin 
care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia 
constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,cu modificările şi completările 
ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze 
plata. 

(10) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (9) se transmite debitorului în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data emiterii. 

(11) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de 
la data comunicării, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare,care se depune la Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Asistență Tehnică. 

(12) Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă. 

(13) Debitorul are obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a 
prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. 

(14) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. 
(13). 

(15) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de 
creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas 
de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (9), din prima zi de după 
expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (13) până la data 
stingerii acesteia.  

(16) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (9), la expirarea 
termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică va comunica 
titlul executoriu împreună cu dovada comunicării acestuia organelor fiscale competente 
din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de 
executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit titlului VII, capitolul II şi 
capitolul VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

(17) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (9) prin executare silită, în 
temeiul titlului executoriu, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale 
competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin 
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compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de 
creanţă. 

(18) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (15), Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică va calcula cuantumul 
acesteia şi va emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se 
comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (16) sunt aplicabile în mod corespunzător. 

(19) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a 
României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării. 

(20) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor 
prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (18).  

(21) Pentru a putea beneficia de prefinanţare, beneficiarul/liderul/partenerul, altul decât 
instituţii publice, are obligaţia să deschidă un cont dedicat exclusiv pentru primirea 
prefinanţării şi efectuarea cheltuielilor pentru care a fost solicitată aceasta. 

(22) Sumele primite ca prefinanţare, aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi 
efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, pot 
fi transferate de către beneficiar/liderul de parteneriat/parteneri în conturi deschise la 
bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 3 
zile lucrătoare de la data efectuării transferului. 

(23) Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută acumulată 
în conturile prevăzute la alin. (3), corespunzătoare sumelor de prefinanţare rămase 
disponibile în conturi, şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a 
comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează Autorităţii de Management 
pentru Programul Operațional Asistență Tehnică şi se virează în contul indicat de aceasta în 
notificarea privind acordarea prefinanţării, cel târziu înainte de depunerea ultimei cereri 
de rambursare. 

(24) În cazul în care beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerul nu efectuează 
viramentul sau sunt identificate neconcordanţe între sumele virate conform alin. (23) şi 
sumele rezultate din verificarea documentelor financiare aferente proiectului, Autoritatea 
de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică are obligaţia de a face 
deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării publice 
asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală. 

(25) Prefinanţarea acordată beneficiarului/ liderului de parteneriat/partenerilor care are 
calitatea de ordonator de credite al bugetului local, precum şi beneficiarului instituţie 
publică finanţată integral din venituri proprii şi/sau finanţată parţial de la bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la 
finele exerciţiului bugetar, se utilizează de către beneficiar în anul următor cu aceeaşi 
destinaţie. 

 
(c) Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor 

(1) Beneficiarul/liderul de parteneriat are obligaţia de a depune la Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică cereri de rambursare 
pentru cheltuielile efectuate utilizând sistemul informatic MySMIS 2014, conform 
graficului de rambursare a cheltuielilor, cu respectarea prevederilor OUG 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020 aprobate prin HG nr. 93/2016, cu modificările și completările ulterioare  și 
conform prevederilor OUG nr. 52 /2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru 
adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii 
COVID-19. 

(2) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către 
beneficiar/liderul de parteneriat la Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Asistență Tehnică a cererii de rambursare întocmite conform contractului 
de finanţare, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență 
Tehnică autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi 
efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de 
la care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 
dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică notifică 
beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor plata aferentă cheltuielilor 
autorizate din cererea de rambursare, conform Formularului nr. 2 din anexa 2 din 
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 - Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 
modificările și completările ulterioare.  

(3) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări 
solicitate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență 
Tehnică, termenul de 30 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (2) poate fi întrerupt fără 
ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare.  

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), notificarea beneficiarului/liderului de 
parteneriat/partenerilor privind plata cheltuielilor autorizate, în cazul aplicării unor 
reduceri procentuale de către Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Asistență Tehnică în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 142/2012 se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea 
plăţii.  

(5) În cazul ultimei cereri de rambursare a proiectului, termenul prevăzut la alin. (2) 
poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale 
specifice autorizării plăţii finale, fără a depăşi însă 90 de zile. 

(6) Nedepunerea de către beneficiar/liderului de parteneriat a documentelor sau 
clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul de finanţare atrage 
respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. În cazul în care 
sumele aferente acestor documente sau clarificări nu pot fi individualizate, 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică va 
respinge cererea de rambursare în totalitate. 

(7) Sumele reprezentând prefinanţare şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate se 
gestionează de către beneficiar/liderului de parteneriat/partenerilor, care are 
calitatea de instituţie publică, prin conturi de venituri bugetare ale bugetelor din 
care acesta este finanţat, deschise la solicitarea acestuia, la unităţile Trezoreriei 
Statului, pe codurile de identificare fiscală al instituţiei publice respective. În cazul 
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partenerul care are calitatea de instituţie publică finanţată integral din bugetele 
ordonatorilor de credite ai bugetului local, sumele se încasează în conturile de 
venituri bugetare codificate cu codul de identificare fiscală ale ordonatorului de 
credite al bugetului local în care au fost aprobate sumele aferente finanţării valorii 
totale a proiectului. 

(8) În cazul beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, altul decât cel prevăzut 
la alin. (7), sumele reprezentând prefinanţare şi/sau rambursare de cheltuieli 
eligibile efectuate în scopul implementării proiectului se încasează în contul de 
disponibilităţi deschis la solicitarea acestuia. 

(9) Beneficiarul/liderului de parteneriat/partenerilor prevăzut la alin. (8) poate opta 
pentru deschiderea conturilor de disponibilităţi la unităţile Trezoreriei Statului sau la 
instituţii de credit. 

(10) După autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Asistență Tehnică, conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, 
sumele din fonduri europene cuvenit a fi rambursate beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare, conform contractului de finanţare, se virează de către 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică în 
conturile de venituri ale bugetelor din care a fost finanţate proiectul respectiv. 

(11) După autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Asistență Tehnică, conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, 
sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 7 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare, conform contractului de finanţare, se virează de către 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică în 
conturile indicate în contractul de finanţare/cererea de rambursare, deschise în 
sistemul Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit, în funcţie de opţiunea 
acestora. 

(12) Conturile de venituri bugetare care se deschid la unităţile Trezoreriei Statului pe 
numele beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor, în calitate de instituţii 
publice, în funcţie de bugetul prin care se finanţează proiectul, inclusiv pe numele 
ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la art. 6 alin. (2)-(4) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, 
sunt cele menționate la art. 39 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 - 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

(13) Transferul fondurilor se va efectua în lei în conturile menționate în tabelul de mai jos 
conform anexei 2 Cererea de finanțare, secțiunea Solicitant: 
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Nr. 
crt. 

Partener selectat IBAN  

Sume primite în contul 
plăților efectuate în anul 
curent 

 

IBAN 

Sume primite în contul 
plăților efectuate în anii 
anteriori 

 

IBAN 

Subvenții de la bugetul de stat 

către bugetul local 

 

 

Denumire / Adresa 
Trezoreriei / Băncii 
Comerciale 

1 AGENTIA PENTRU 

DEZVOLTARE REGIONALA 

A REGIUNII SUD-EST 

 
RO74BRDE090SV40733420900 

  Piata Traian, nr.12, Localitate 
Municipiul Braila, Cod postal: 
810002, Braila, România 

 

2 Membru 1 - UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA MUNICIPIUL 

BRAILA 

 
RO36TREZ15121A480101XXXX 

 
RO80TREZ15121A480102XXXX 

 
RO93TREZ15121A426900XXXX 

Delfinului, nr.1, Localitate 
Municipiul Braila, Cod postal: 

810210,Braila, România 

3 Membru 2 - ORASUL 

EFORIE 

 
R063TREZ23621A480101XXXX 
 

 
R010TREZ23621A480102XXXX 

 

RO23TREZ23621A426900XXXX 

Progresului, nr.3, Localitate 
Oras Eforie, Constanța, 
România 

4 Membru 3 - MUNICIPIUL 

GALATI 

 

RO51TREZ30621A480101XXXX 

 
RO95TREZ30621A480102XXXX 

 
RO11TREZ30621A426900XXXX 

Brailei, nr.33, Localitate 
Municipiul Galati, Cod postal: 

800083,Galati, România 

5 Membru 4 - MUNICIPIUL 

FOCSANI 

 

RO82TREZ69121A480101XXXX 

 

RO29TREZ69121A480102XXXX 

 

RO42TREZ69121A426900XXXX 

INDEPENDENTEI, nr.24, 
Localitate Municipiul Focsani, 

Vrancea, România 

6 Membru 5 - UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA MUNICIPIUL 

CONSTANȚA 

RO50TREZ23121A480101XXXX RO94TREZ23121A480102XXXX RO10TREZ23121A426900XXXX Smârdan, nr.3, Localitate 
Judetul Constanta, Cod 
postal: 900664,Constanta, 
România 

7 Membru 6 - UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA MUNICIPIUL 

BUZAU 

 
RO75TREZ16621A480101XXXX 

 
RO22TREZ16621A480102XXXX 

 
RO35TREZ16621A426900XXXX 

Unirii, nr.209, Municipiul 
Buzau, Cod postal: 120021, 
Buzau, România 

8 Membru 7- Unitatea 

Administrativ Teritoriala 

Municipiul Ramnicu Sarat 

RO97TREZ16721A480101XXXX RO44TREZ16721A480102XXXX RO57TREZ16721A426900XXXX Victoriei, nr.104, Localitate 
Municipiul Râmnicu Sarat, Cod 
postal: 125300, Buzau, 
România 
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(14) Data de la care cheltuielile efectuate de Beneficiar pot fi solicitate spre rambursare 
este data intrării în vigoare a prezentului Contract de finanțare. Cheltuielile 
efectuate înainte de data intrării în vigoare a prezentului contract, însă nu mai 
devreme de data prevăzută la art. 2 alin. (2) al Condiţiilor generale din contractul de 
finanțare, sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate în cadrul Proiectului şi 
respectă regulile naţionale şi europene de eligibilitate, conform reglementărilor în 
vigoare. 

(15) Cererile de rambursare transmise de Beneficiar conțin doar cheltuieli plătite de 
Beneficiar/Lider/Partener. Data plăţii se consideră data debitării contului bancar al 
Beneficiarului/Lider/Partener. 

(16) Fiecare cerere de rambursare transmisă de Beneficiar/Lider trebuie să reflecte 
separat pentru fiecare an calendaristic cheltuielile efectuate. 

(17) Beneficiarul/Liderul are obligaţia de a transmite raportul de progres trimestrial. 

(18) Beneficiarul proiectului/Liderul/Partenerul are obligația să ţină o evidenţă contabilă 
distinctă pentru proiect, folosind conturi analitice dedicate.  

(19) Beneficiarul/Liderul/Partenerul care implementează proiectul, înregistrează în 
conturi în afara bilanţului rambursările de cheltuieli aferente fondurilor europene, pe 
baza notificărilor primite de la Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Asistență Tehnică conform alin. (2). 

(20) În vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale Autorității 
de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică şi cele ale 
beneficiarului/liderului de parteneriat/partener pentru operaţiunile gestionate în 
cadrul proiectului, beneficiarul/liderul/partenerul are obligaţia transmiterii lunare, 
până la data de 20 a lunii curente, a Formularului nr. 10 - Notificare cu privire la 
reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, din care să rezulte sumele primite de la 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică şi cele 
plătite acesteia, conform prevederilor din contractul de finanţare.  

(21) În situația în care Beneficiarul/Liderul/Partenerul efectuează plăți în valută, va 
solicita la rambursare contravaloarea în lei, la cursul comunicat de BNR din data 
întocmirii documentelor de plată în valută. 

Mecanismul decontării cererilor de plată 

(1) În procesul de implementare a Programului Operațional Asistență Tehnică, 
Beneficiarul/liderul/partenerul poate opta pentru utilizarea mecanismului decontării 
cererilor de plată. Cererea de plată conține doar cheltuieli neplătite de Beneficiar/liderul 
de parteneriat/parteneri. 

(2) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, 
beneficiarul/liderului de parteneriat/partenerilor, alții decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare, au obligaţia de a-şi plăti integral contribuţia proprie aferentă facturilor incluse 
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în cererea de plată cu respectarea prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară 
a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin HG nr. 
93/2016, cu modificările și completările ulterioare  și conform prevederilor OUG nr. 52 
/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de 
fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19 

(3) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor acceptate la 
plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de 
achiziţii aferente proiectului acceptate la plată, beneficiarul/liderul de parteneriat depune 
la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică cererea de 
plată şi documentele justificative aferente acesteia. 

(4) În termen de maximum 30  de zile lucrătoare de la data depunerii de către 
beneficiar a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3), Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică efectuează verificarea cererii 
de plată. După efectuarea verificărilor, Autoritatea de Management pentru Programul 
Operațional Asistență Tehnică virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului 
valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la 
care dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe 
numele beneficiarului la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare 
virării, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 
transmite beneficiarului o notificare. În vederea asigurării unui management financiar 
riguros, în situaţia în care nu există posibilitatea recuperării sumelor provenite din 
debite/corecţii din cereri de rambursare, autoritatea de management diminuează valoarea 
cheltuielilor rambursabile din cererea de plată, în aceste situaţie beneficiarul suportând 
din surse proprii valoarea acestor sume. 

(5) Notificarea prevăzută la alin. (4) va conţine cel puţin elementele din modelul 
prevăzut în Formularul nr. 3 - Notificare aferentă cererii de plată, anexa nr. 3 din Anexa la 
Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020. 

(6) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii va depune o copie a notificării la 
unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschise conturile. 

(7) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii prevăzuți la art. 17 alin. (2) şi (3) din 
Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 Norme metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 prezintă la unităţile teritoriale ale 
Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată întocmite distinct pe 
fiecare element, pentru suma totală virată de către Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Asistență Tehnică şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct 
pe fiecare element pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor 
prevăzuţi la art. 17 alin. (1) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 - Norme 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020.  
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(8) Operaţiunile prevăzute la alin. (7) se efectuează de către beneficiar/liderul de 
parteneriat/parteneri în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în 
conturile prevăzute la alin. (5) şi (6). 

(9) Sumele virate beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor pe baza cererilor 
de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. 

(10) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat/parteneri a unor 
documente adiţionale sau clarificări solicitate de către Autoritatea de Management 
Programul Operațional Asistență Tehnică, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la 
alin. (4) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 
zile lucrătoare. 

(11) Cu respectarea prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 aprobate prin HG nr. 93/2016, cu 
modificările și completările ulterioare  și conform prevederilor OUG nr. 52 /2020 pentru 
modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, 
precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în 
contextul răspândirii COVID-19, beneficiarul/liderul de parteneriat are obligaţia de a 
depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la Autoritatea de Management 
pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, în care să includă sumele din facturile 
decontate prin cererea de plată.  

(12) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii are obligaţia restituirii integrale sau 
parţiale a sumelor virate în cazul în care nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea 
acestora. 

(13) Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii este responsabil de utilizarea sumelor 
potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care nu justifică 
utilizarea lor. 

(14) Pentru sumele virate şi nejustificate prin cereri de rambursare, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică notifică 
beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia 
restituirii acestora. 

(15) Nerespectarea prevederilor alin. (10) de către beneficiar/liderul de 
parteneriat/parteneri constituie încălcarea contractului de finanţare, Autoritatea de 
Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică putând decide rezilierea 
acestuia. 

(16) Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 
autorizează, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale, cheltuielile 
pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (11) şi notifică 
beneficiarul/liderul de parteneriat/parteneri, evidenţiind distinct sumele aferente FEDR şi 
sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată din bugetul de stat.  

(17) Din valoarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată se deduc sumele virate 
pe baza cererii de plată. 

(18) În cazul în care, în urma autorizării cererii de rambursare aferente cererii de plată, 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică constată că 
valoarea cheltuielilor eligibile este mai mică decât valoarea cheltuielilor autorizate prin 
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cererea de plată, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență 
Tehnică transmite beneficiarului/liderul de parteneriat/partenerilor o notificare privind 
suma cheltuielilor neeligibile ce trebuie restituită.  

(19) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (12) şi la alin. (17) nu poate 
depăşi 5 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (14). 

(20) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor alin. 
(18), se efectuează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
(d) Condiții aferente Programului Operațional 

Valoarea proiectului 

(1) Prin excepție de la prevederile alin. (3) art. 3 – Valoarea proiectului din Condiții 
generale, bugetul proiectelor finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică 
2014-2020 poate fi majorat, față de valoarea aprobată prin cererea de finanțare, numai 
în cazuri bine justificate,cu condiţia aprobării Autorităţii de Management pentru 
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. Această modificare va constitui obiectul unui 
act adiţional la Contract. 

 

Eligibilitatea cheltuielilor 

(2) Aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare de către AM POAT nu 
reprezintă o confirmare a eligibilității cheltuielilor, aceasta urmând a fi stabilită în 
urma procesului de verificare a modului de utilizare a fondurilor. 

(3) Orice cheltuială efectuată după expirarea perioadei de implementare a Proiectului 
prevăzute la art. 2 alin. (2) din Condiții generale, va fi suportată de către Beneficiar. 

(4) Documentele justificative necesare plăţii prefinanţării/cererilor de plată/rambursării 
cheltuielilor eligibile sunt prevăzute în Ghidul de implementare tehnică și financiară a 
proiectelor finanțate din POAT 2014-2020. 

Alte obligații ale beneficiarului specifice Programului Operațional Asistență Tehnică 
2014-2020 
(5) Beneficiarii au obligația a încărca în sistemul informatic MySMIS, modulul Achiziții, copii 

după dosarele procedurilor de achiziție publică (integral sau parțial în cazul 
documentelor care se regăsesc în Sistemul electronic de achiziții publice – SEAP ), 

semnate cu semnătură electronică calificată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare 
de la data semnării contractelor de achiziții publice, în vederea efectuării verificării 
acestora de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență 
Tehnică. Beneficiarul are obligația de a transmite în acest sens, o notificare prin 

modulul Comunicare din MySMIS, către Autoritatea de Management pentru Programul 

Operațional Asistență Tehnică. Prin excepție, dosarele achizițiilor aferente contractelor 
subsecvente încheiate în baza acordurilor cadru, pe parcursul unei luni calendaristice, 
se vor transmite, cumulat, în primele cinci zile lucrătoare ale lunii imediat următoare. 
În cazul achizițiilor directe, documentele achizițiilor efectuate într-o lună 
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calendaristică se vor transmite, cumulat, în primele cinci zile lucrătoare ale lunii 
imediat următoare. În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării verificării, 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică notifică 
Beneficiarul cu privire la rezultatul verificării.  

(6) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucțiunile emise conform legii de 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică. 

(7) Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile  
până la finalul perioadei de durabilitate prevăzută la art. 2, alin. (5) din Condiții 
generale. 

(8) Partenerii se obligă să depună cereri de finanțare în condițiile prevăzute de apelurile 
de proiecte în perioada de programare 2021-2027 pentru proiectele pentru care 
primesc finanțare din POAT 2014-2020 în vederea elaborării documentațiilor tehnico-
economice, în cadrul acestui contract de finanțare. 

(9) ADR în calitate de lider de parteneriat are obligația de a urmări (în perioada de 
programare 2021-2027) depunerea proiectelor pentru care a fost finanțată 
documentația din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceste 
documentații nu au fost folosite în scopul pentru care au fost finanțate. 

Alte drepturi și obligații ale Autorității de Management pentru Programul Operațional 
Asistență Tehnică 

(10) În cazul în care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență 
Tehnică a luat la cunoștință de modificări care fac ca proiectul să fie neeligibil, după 
verificarea și constatarea acestor modificări, Autoritatea de Management pentru 
Programul Operațional Asistență Tehnică sistează finanţarea nerambursabilă și 
reziliază Contractul de Finanțare, iar sumele acordate până în acel moment se vor 
recupera în conformitate cu legislaţia naţională. 

(11) Urmare verificărilor, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 
Asistență Tehnică declară neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea 
prevederilor legale în vigoare, inclusiv în situația în care acestea au fost cuprinse în 
Contractul de Finanțare, actele adiționale și/sau notificările transmise de către 
Beneficiar/liderul de parteneriat și avizate de către AM POAT, pe toată durata de 
valabilitate a Contractului. 

(12) AM POAT îşi rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanţarea acordată, în 
situaţia în care indicatorii Proiectului prevăzuţi în Cererea de finanţare sunt 
neîndepliniţi, conform anexei Corelare indicatori – buget la Cererea de finanțare 
aprobată, proporțional cu gradul de neîndeplinire a acestora, conform procedurilor 
specifice și a legislației în vigoare incidente. 

Dreptul de proprietate/utilizare a rezultatelor și echipamentelor 

(13) Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice 
alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute în executarea 
sau ca urmare a executării acestui Contract de Finanțare, vor fi proprietatea 
Beneficiarului/liderului de Proiect sau a partenerului/partenerilor acestuia, conform 
celor prevăzute în Acordul de parteneriat încheiat între Beneficiar și Parteneri. 

Modificarea Contractului de Finanțare 
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(14) Beneficiarul poate efectua cheltuieli în condițiile modificate prevăzute în notificare 
sau în propunerea de modificare prin act adițional, dar le poate solicita la rambursare 
numai după intrarea în vigoare a notificării/actului adițional.  

(15) În cazul în care propunerea de modificare trimisă de Beneficiar nu este aprobată de 
AM sau în cazul în care actul adițional nu se semnează, cheltuielile efectuate de 
beneficiar conform propunerii de modificare nu vor fi considerate eligibile de către 
AM. 

(16) În completare la alin. (7) al art. 10 – Modificări și completări din Condiții generale, 
beneficiarul poate transmite Autorității de Management pentru Programul Operațional 
Asistență Tehnică notificări privind: 

a. modificarea informațiilor privind ”Resursele umane implicate” din cererea de 
finanțare, cu respectarea cerințelor din Ghidul solicitantului; 

b. modificarea achizițiilor publice din cererea de finanțare, cu condiţia ca 
aceste modificări să nu afecteze valoarea totală și valoarea totală eligibilă a 
proiectului, așa cum sunt prevăzute la art. 3 alin. (1) din Condițiile generale, 
și/sau perioada de implementare şi să respecte prevederile legislației 
naționale și europene în vigoare; 

c. modificarea informațiilor privind “Localizarea proiectului” din cererea de 
finanțare; 

d. modificări asupra Anexei 2 - Cererea de finanţare, în scopul actualizării 
caracteristicilor tehnice pentru echipamentele şi dotările ce urmează a fi 
achiziţionate, având în vedere progresul tehnologic înregistrat de la momentul 
scrierii cererii de finanţare şi până în momentul lansării procedurii de 
achiziţie, cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze valoarea 
totală/eligibilă a proiectului, indicatorii, valoarea achiziţiei, perioada de 
implementare şi să respecte prevederile contractuale legale în vigoare; 

e. modificări ale Anexei Corelare indicatori – buget la Cererea de finanțare, cu 
încadrarea în valoarea totală eligibilă a proiectului, așa cum este prevăzută la 
art. 3 alin. (1) din Condițiile generale, și fără a modifica ținta indicatorilor.  

(17) În aplicarea art. 10, alin. (8) din Condiții generale, în cazul proiectelor finanțate din 
Programul Operațional Asistență Tehnică, notificarea va produce efecte juridice din 
data la care Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență 
tehnică comunică beneficiarului că acceptă notificarea dacă aceasta intervine înainte 
de a 11-a zi de la data înregistrării la AM.  

(18) În cazul în care, pe perioada de implementare a Proiectului, se înregistrează economii 
constând în diferențe între valoarea estimată a procedurilor de achiziție și valoarea 
atribuită, acestea se pot utiliza în scopul implementării Proiectului, cu acordul 
prealabil al AM, și fără a afecta obiectivul Proiectului, prin act adițional cu 
respectarea Condițiilor generale și specifice. 

(19) În cazul în care, din documentele privind progresul tehnic și financiar al proiectului, 
se constată diferențe privind ținta atinsă a indicatorilor de realizare față de cea 
estimată în cererea de finanțare, AMPOAT are dreptul de a iniția act adițional de 
modificare a contractului de finanțare pentru revizuirea țintelor indicatorilor, pe 
toată perioada de valabilitate a contractului, conform art. 2 alin. (4) din Condiții 
Generale, dar nu mai târziu de data efectuării ultimei plăți de către AMPOAT aferentă 
cererii de rambursare finală transmisă de Beneficiar.  
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(20) AM POAT poate modifica/completa, prin notificare, următoarele documente care fac 
parte integrantă din Contractul de Finanțare:  

1. Denumirea, adresa sediului AM POAT, codul fiscal și alte date de contact, 
precum și reprezentantul legal; 

2. Anexa 1(b) – Acordarea și recuperarea prefinanțării; 
3. Anexa 1(c) – Condiții de rambursare și plată a cheltuielilor;  
4. Anexa 3 – Măsuri de informare și publicitate; 
5. Anexa 4 – Monitorizarea și raportarea. 

Conflictul de interese 

(21) Pentru a evita orice conflict de interese între părţi, acestea se obligă să întreprindă 
toate diligenţele necesare şi să se informeze reciproc, în termen de maxim 5 (cinci) 
zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, în legătură cu orice situaţie care dă sau 
este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.  

(22) AM POAT verifică aceste situaţii şi ia măsurile necesare, conform prevederilor 
legislației naționale și europene incidente, dacă este cazul. 

Monitorizare 

(23) În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, în scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică poate 
dezangaja fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor 
de achiziţie publică aferente Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. 

(24) În vederea aplicării prevederilor alin. (23), beneficiarul este obligat să transmită la 
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică, în luna 
iulie a fiecărui an din perioada de la semnarea Contractului de Finanțare și până la 
finalul perioadei de implementare a proiectului, în urma analizei stadiului derulării 
procedurilor de achiziție și/sau implementării contractelor de achiziție publică la 30 
iunie a anului respectiv, dacă înregistrează economii în urma atribuirii și/sau 
finalizării acestor contracte, o solicitare de modificare a Contractului de Finanțare în 
sensul diminuării valorii cu fondurile rămase neutilizate sau realocării acestor 
economii, dacă este cazul. 

Încetarea Contractului de finanțare 

(25) În cazul încetării Contractului de Finanțare conform art. 15, alin. (2) din Condiții 
generale, Beneficiarul are obligaţia restituirii finanţării acordate în termen de 10 zile 
lucrătoare de la încetarea Contractului. Același termen se aplică și la încetarea în 
temeiul art. 15, alin. (3), dacă există sume de recuperat.  În cazul în care 
Beneficiarul nu va respecta acest termen i se vor percepe majorări de întârziere 
conform Codului de procedură fiscală în vigoare. 

Recuperarea sumelor plătite 

(26) Pentru operațiunile care includ investiții productive sau de infrastructură, finanţarea 
nerambursabilă acordată va fi recuperată integral în cazul în care aceasta face 
obiectul oricărei situații prevăzute la art. 71 din Regulamentul nr. 1303/2013.  

(27) Finanțarea nerambursabilă acordată va fi recuperată proporțional și în cazul în care 
mijloacele fixe achiziționate in cadrul proiectelor implementate în cadrul Programului 
Operațional Asistență Tehnică sunt înstrăinate pe durata de amortizare a acestora, 
ulterior finalizării proiectului. 
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(28) În situația neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (8), AM POAT va recupera 
finanțarea nerambursabilă acordată pentru elaborarea documentației tehnico-
economice aferente proiectului care nu a fost depus pentru finanțare în cadrul 
perioadei de programare 2021-2027.  

Implementarea în parteneriat a proiectelor   

(29) Toţi partenerii sunt ţinuţi să respecte întocmai şi în integralitate prevederile 
prezentului Contract de Finanțare. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Est, ca 
lider al parteneriatului, răspunde în faţa AM de îndeplinirea prevederilor prezentului 
Contract. 
 

(30) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt efectuate de către liderul 
parteneriatului sau parteneri. 

 

(31) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare/ 

cererilor de plată/rapoartelor de progres către AM POAT conform prevederilor 
prezentului Contract de Finanţare. 

 

(32) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, AM 
POAT emite notificările și titlurile de creanță pe numele liderului de parteneriat sau 
partenerului, după caz, care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli conform 
Acordului de parteneriat încheiat între beneficiar și Parteneri (Anexa 5 la prezentul 
Contract de Finanțare). 

 

(33) Beneficiarul poate înlocui Partenerii aprobaţi prin Cererea de finanţare, în cazuri 
temeinic justificate, prin act adițional la Contractul de Finanțare și cu respectarea 
prevederilor legale, precum și a tuturor condițiilor stipulate în Acordul de parteneriat și 
prin Ghidul solicitantului aplicabil apelului de proiecte.
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ANEXA 3 

 

Măsurile de informare şi publicitate 

Măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente 
structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene 
(CE) nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR 
și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și 
FEPAM și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Regulamentului CE nr. 821/2014 (art. 3, art. 4 și Anexa II) 
privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista 
Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 
1303/2013cu modificările şi completările ulterioare. 

1. Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele 

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi 
publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul 
Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în cererea 
de finanţare. 

(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea fondurilor 
alocate pentru informare şi publicitate şi aplicarea unor sancţiuni. 

(3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, 
următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea 
Beneficiarului, titlul și rezumatul Proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de 
începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia. 

(4) Beneficiarul este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații despre proiect 
(dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din partea Uniunii, 
într-un loc ușor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare în sediul acestuia. 

(5) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate materialele de comunicare 
realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Asistenţă 
Tehnică: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum şi cea a 
Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”. Prin materiale de 
comunicare se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de 
presă, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri 
expoziţionale, autocolante, materiale promoţionale sau orice alte produse prin care 
este promovat proiectul şi rezultatele acestuia. 

(6) Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Instrumentele Structurale 2014-2020 în România. 

(7) Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menţioneze pe 
ultima copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data 
publicării, elementele de vizibilitate menţionate la alin. (5), precum şi textul 
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
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(8) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică vor conţine obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii 
Europene, sigla Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 
2014-2020, textul “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României” și un link către site-ul 
web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: 
„Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea 
Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro” (textul reprezentând un link la 
adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro). 

(9) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică vor avea inscripţionate titlul programului/proiectului, sigla Uniunii 
Europene, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor structurale 2014-2020, 
precum și menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin POAT 2014-2020”. 

(10) Dimensiunile recomandate pentru bannere sunt: 

a) 2,5m x 1 m pentru o sală cu o capacitate de maxim 100 de persoane; 

b) 4 m x 1,5 m pentru o sală mai mare sau în exterior. 

(11) În cazul achiziţiilor de echipamente, acestora li se va aplica pe partea cea mai vizibilă 
pentru public un autocolant (dimensiune recomandată 90mm x 50mm) care să conţină 
următoarele elemente informative obligatorii: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului 
României, sigla Instrumentelor Structurale 2014-2020. De asemenea, autocolantul 
trebuie să conțină numele proiectului, menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020” şi o afirmaţie aleasă de 
Autoritatea de Management, care să sublinieze contribuţia intervenţiei realizate din 
instrumente structurale, după caz. Pentru produsele cu o suprafaţă foarte mică de 
expunere, în care informaţiile nu ar fi suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează 
cel puţin sigla Uniunii Europene, celelalte elemente fiind opţionale. 

(12) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media 
asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică. 

(13) La începutul şi la finalizarea unui program/proiect finanţat din Instrumente 
structurale, vor fi publicate anunţuri publicitare sau comunicate de presă (anunţuri 
de presă, pe pagina web sau alte mijloace). Beneficiarii finanţărilor vor face dovada 
apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media relevante 
pentru program/proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru anunțul de 
început al proiectului și la vizita de monitorizare ulterioară rambursării cererii finale 
pentru anunțul de finalizare al proiectului. Acestea vor conţine valoarea Proiectului 
(evidenţiind suma finanţării primite din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică), 
titlul proiectului/investiţiei, Beneficiarul, rezultatele prevăzute/obţinute. 

(14) Informaţii şi elemente grafice obligatorii pentru un comunicat de presă (anunţ de 
presă): 

 Sigla Uniunii Europene (în stânga sus); 

 Sigla Guvernului României va fi plasată la mijloc, sus; 

 Sigla Instrumentelor Structurale în România va fi plasată în colţul din dreapta sus.  

 Menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
POAT 2014-2020”. 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/
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Nota: În cazul în care există: sigla Programului Operaţional va fi poziționată în partea 
de sus a documentului, între sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor 
Structurale; sigla proiectului va fi aşezată la mijloc, în partea de jos a documentului. 
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ANEXA 4 

Monitorizarea şi raportarea 
 

SECȚIUNEA I – Monitorizarea implementării contractului de finanțare 

(1) AM POAT monitorizează permanent implementarea proiectului, îndeplinirea  
indicatorilor și atingerea rezultatelor și a obiectivelor asumate de beneficiar prin 
Contractul de Finanțare și anexele acestuia, precum și modul în care beneficiarul 
respectă prevederile contractuale; 

(2) AM monitorizează progresul implementării Contractului de Finanțare, fără a se limita la 
acesta, prin: 

a) Verificarea documentelor: Rapoarte de progres/finale și rapoarte de 
sustenabilitate transmise de beneficiar; 

b) Verificarea datelor introduse în MySMIS 2014/SMIS 2014+;  

c) Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada 
de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe durata de valabilitate 

a Contractului de Finanțare;  

d) Analizarea stadiului implementării proiectelor în vederea modificării/suspendării/ 
rezilierii Contractului de Finanțare, conform prevederilor contractuale. 

 

SECȚIUNEA II – Raportarea în cadrul contractului de finanțare 

(1) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, împreună cu cererile de 

rambursare, conform graficului de rambursare, pe toată perioada de 
implementare a proiectului şi ori de câte ori se vor solicita de AM POAT, în 
conformitate cu documentele subsecvente emise de AM POAT în vederea 
implementării proiectului. În cazul în care potrivit graficului nu este prevăzută 
depunerea de cereri de rambursare într-un interval de timp care depășește un 
trimestru de implementare, beneficiarul va transmite un raport de progres 

trimestrial indiferent dacă au fost sau nu efectuate activități și/sau cheltuieli în 
perioada de referință.  

(2) Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod regulat informaţii 
tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme 
întâmpinate pe parcursul derulării. 

(3) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații: 

a) modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului; 

b) date privind stadiul achizițiilor; 

c) date privind stadiul activităților; 

d) date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare; 

e) date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului; 
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f) date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale 

cheltuielilor; 

g) informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și 
acțiunile de remediere întreprinse sau necesare. 

(4) Beneficiarul va transmite lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii, stadiul achizițiilor 
publice aferente proiectului, în formatul solicitat de AM POAT.  

(5) Beneficiarul va transmite anual, până la data de 31 ianuarie, Rapoarte de 
Durabilitate/sustenabilitate, începând cu anul următor celui în care se realizează 
finalizarea financiară a proiectului, dată care este marcată de efectuarea plății 
finale de AM POAT.  

(6) Aceste rapoarte se transmit doar: 

- în cazul în care mijloacele fixe/programele informatice,  sunt încă în perioada 
de 3/5 pentru care trebuie asigurată durabilitatea/sustenabilitatea 
investițiilor (3 ani de la achiziționare/dezvoltarea elementelor de 
infrastructură care nu sunt destinate accesării sistemului SMIS 2014+/MySMIS 
2014, respectiv 5 ani de la achiziționare/dezvoltarea elementelor de 
infrastructură care sunt destinate accesării sistemului SMIS 2014+/MySMIS 
2014).  

- în cazul proiectelor care au vizat elaborarea de documentații (livrabilele) 

pentru pregătirea perioadei 2021-2027, până la prezentarea dovezii privind 
depunerea cererilor de finanțare pentru proiectele pentru care au fost 
pregătite aceste documentații, în cadrul apelurilor de proiecte pentru 
perioada de programare 2021-2027. 

(7) Rapoartele de durabilitate/sustenabilitate vor conține următoarele tipuri de date 
și informații: 

a) Menținerea destinaţiei şi asigurarea utilizării bunurilor achiziţionate/ 
dezvoltate prin proiect  

b) Păstrarea naturii proprietăţii bunurilor achiziționate/dezvoltate prin proiect 

c) Dovada depunerii cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte 
pentru perioada de programare 2021-2027 

 

SECȚIUNEA III – Descrierea procesului de monitorizare 

(1) AM POAT verifică şi aprobă Raportul de Progres transmis de către Beneficiar în 
conformitate şi cu respectarea termenelor prevăzute in procedura operaţionala aplicabilă, 
în scopul: 

a) colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar; 

b) analizării gradului de realizare a indicatorilor; 

c) analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la graficul de activităţi 
stabilit prin Contractul de Finanțare, bugetul proiectului și calendarul estimativ al 
achizițiilor; 
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d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum 

și a cazurilor de succes și bunelor practici. 

(2) Vizita AM POAT de monitorizare pe parcursul implementării proiectului 

a) are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de 
management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, 

completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de 
progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de 
Finanţare. 

b) facilitează contactul dintre reprezentanţii AM POAT şi beneficiari în scopul 
comunicării problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a 
proiectului. 

c) urmăreşte: 

i. să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de 

Finanţare; 

ii. să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de 
rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare; 

iii. să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici. 

(3) Analizarea durabilităţii/sustenabilității proiectului se realizează doar pentru proiectele 

care includ: 

- achiziția/dezvoltarea de elemente de infrastructură (mijloace fixe, programe 
informatice) și urmărește verificarea modului în care beneficiarul utilizează infrastructura 
după încheierea proiectului. 

- respectiv pentru proiectele care au vizat elaborarea de documentații (livrabilele) pentru 
pregătirea perioadei 2021-2027 și urmărește depunerea cererilor de finanțare pentru 
proiectele pentru care au fost pregătite aceste documentații, în cadrul apelurilor de 
proiecte pentru perioada de programare 2021-2027. 

a) Durabilitatea/sustenabilitatea investițiilor se monitorizează: 

  3 ani de la achiziționarea/dezvoltarea elemente de infrastructură care nu sunt 
destinate accesării sistemului SMIS 2014+/MySMIS 2014 

 5 ani de la achiziționarea/dezvoltarea de elemente de infrastructură care sunt 
destinate accesării sistemului SMIS 2014+/MySMIS 2014 

 pana la îndeplinirea obligației de a face dovada depunerii cererii de finanțare 
compatibile condițiilor din perioada de programare 2021-2027 pentru realizarea 

investițiilor pentru care au fost pregătite documentațiile, în cadrul apelurilor de 
proiecte din perioada de programare 2021-2027 

b) se realizează de AM POAT pe baza rapoartelor de durabilitate/sustenabilitate  
întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare pentru a se asigura de faptul 
că toate contribuţiile din fonduri se atribuie numai proiectelor care, în termen de 
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3/5 ani de la încheierea acestora, nu au fost afectate de nicio modificare, 
respectiv: 

- o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile 
de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale 
acestora; 

- o schimbare asupra proprietăţii unui element de infrastructură care conferă 
un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public. 

și celor care fac dovada depunerii unei cereri de finanțare pentru proiectul a cărei 
documentație tehnico-economică este elaborată cu finanțare din POAT 2014 -2020, 

în condițiile prevăzute de apelurile de proiecte ce urmează a fi definite și lansate 
în perioada de programare 2021-2027. 

 

(4) Vizita de monitorizare a durabilităţii/sustenabilității proiectului se realizează doar 
pentru proiectele care includ achiziția/dezvoltarea de elemente de infrastructură 
(mijloace fixe, programe informatice) 

a) se realizează la locul de implementare a proiectului/sediul beneficiarului și pot fi 
anunțate sau ad-hoc.  

b) are ca scop verificarea la fața locului a faptului că beneficiarul nu a suferit 
modificări substanţiale în perioada de 3/5 ani de la finalizare implementării, a 
situaţiei investiţiei. 

(5) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, atât pe parcursul 
implementării proiectului cât și cele din perioada de durabilitate/sustenabilitate, de a 
furniza echipei de monitorizare a AM POAT toate informaţiile solicitate şi de a permite 
accesul neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate 
ca obţinute pe parcursul implementării acestuia. 



Instituţia: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Data înregistrării …………….................

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

Numele şi prenumele persoanei care
înregistrează…………………………..

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Asistenţă Tehnică

Cod apel: POAT/868/1/1 Cod proiect 143538

Titlul proiectului

Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru
pregătirea de proiecte finanţate din
perioada de programare 2021-2027 pe
domeniile: mobilitate urbană, regenerare
urbană

Componenta 1

POAT/OS1.1/Întărirea capacităţii
beneficiarilor de proiecte finanţate din FESI
de a pregăti şi implementa proiecte/AP
1/Plan proiecte 2020 - Ghid 5D

Axa Prioritară

Întărirea capacităţii beneficiarilor de a
pregăti şi implementa proiecte finanţate din
FESI şi diseminarea informaţiilor privind
aceste fonduri

Operaţiunea

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare
2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-ESTDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcţionează în
domeniul dezvoltării regionale (ADR)

Tipul Organizaţiei:

11733112Cod de înregistrare fiscală/CIF:

3
Număr de înregistrare la
Registrul asociaţiilor şi

fundaţiilor:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Brăila, România, Str. Anghel Saligny nr. 24, -, judeţul Brăila, cod poştal 810118, România

0339401020 / 0339401017

9499 - Activitati ale altor organizatii n.c.a.

Adresa poştală:

Data infiinţării: 15/02/1999

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

NU

adrse@adrse.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.adrse.ro

Director General

Luminita Mihailov

0339401018 / 0339401020

adrse@adrse.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

BRD GSG Piata Traian, nr.12, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810002,Brăila, România

RO74BRDE090SV
40733420900

Rambursare Braila BRDEROBU

BRD GSG Piata Traian, nr.12, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810002,Brăila, România

RO44BRDE090SV
53185910900

Prefinantare Braila BRDEROBU

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

16001/01/2014 -
31/12/2014 14,288,793.00

16101/01/2015 -
31/12/2015 29,002,981.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

2



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

15701/01/2016 -
31/12/2016 20,177,868.00

16201/01/2017 -
31/12/2017 16,400,752.00

16201/01/2018 -
31/12/2018 24,455,343.00

001/01/2019 -
31/12/2019 0.00

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii POR 2007-2013 in regiunea Sud Est

4375

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 83379 / 22 MAI 2008
Dată începere:

Dată finalizare:

16 FEB 2007

31 DEC 2008

Valoarea totală proiect: 5,138,233.00 LEI

4,811,349.00 LEIValoare eligibilă proiect:

4,811,349.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 326,884.00 LEI

Rambursare efectivă: 3,411,474.45 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 a fost de a asigura implementarea corecta, eficienta, eficace si transparenta a fondurilor alocate prin
POR2007-2013 in regiunea SE in conformitate cu prevederile acordului de delegare atributii si legislatia nationala si comunitara in
vigoare.

- Crearea unei structuri functionale pentru implementarea POR 2007-2013;
- Elaborarea si implementarea Planului de Comunicare al POR la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
- Evaluarea, selectia si contracterea proiectelor depuse, precum si monitorizarea si verificarea proiectelor contractate

Rezultate

- Constituirea structurilor necesare implementarii POR la nivelul regiunii SE;
- Informare si publicitate POR la nivel regional;
- Indrumare si consiliere pentru potentialii beneficiari ai POR;
- Evaluarea si selectia cererilor de finantare;
- Contractarea cererilor de finantare selectate;
- Verificarea realizarii operatiunilor;
- Monitorizarea si evaluarea POR.
- Gestionarea contractului de asistenta tehnica

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR Sud-Est în vederea implementarii Planului de Comunicare pentru Programul
Operational Regional 2007-2013 în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est

4238

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 29831 / 13 MAI 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

16 FEB 2007

31 DEC 2009

Valoarea totală proiect: 445,900.00 LEI

374,706.00 LEIValoare eligibilă proiect:

374,706.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 71,194.00 LEI

Rambursare efectivă: 131,037.29 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 a fost realizarea activitatilor de informare si publicitate ce decurg din atributiile delegate ADR Sud-Est prin
Acordul cadru de delegare de atributii privind implementarea Programului Operational Regional 2007-2013, în conformitate cu Planul
Regional de Comunicare pentru POR.

- 1 conferinta regionala de lansare a POR
- 12 sesiuni de informare semestriale
- 120 sesiuni de informare si instruire pentru potentialii beneficiari POR
- Site-ul www.adrse.ro creat si actualizat
- 6 Birouri de informare POR
- 4 editii trimestriale în format electronic ale Buletinului informativ POR
- 4 conferinte de pres?
- 60 de comunicate de presa
- 9 articole publicate în presa scrisa
- 6 panouri stradale
- 7 roll-up-uri realizate pentru promovarea POR
- 6 bannere de interior

Rezultate

- Organizare conferinte/sesiuni de informare pentru promovarea Programului Operational Regional
- Crearea si administrarea unei  sectiuni speciale POR 2007-2013 în cadrul site-ului  www.adrse.ro si furnizarea de informatii pentru
pagina de web dedicata POR la nivel national
- Organizarea si functionarea Birourilor de Informare POR
- Realizare materiale informative- Relatia cu mass-media regionala
- Dezvoltarea si administrarea retelei regionale de informare
- Organizare campanie în presa scrisa pentru promovarea Programului Operational Regional 2007-2013
- Organizare campanie outdoor pentru promovarea Programului Operational Regional 2007-2013
- Producere/inscriptionare obiecte promotionale
- Managementul contractului de asistenta tehnica

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR SE in perioada 2009 - 2010 in vederea implementarii POR 2007-2013 in regiunea
Sud Est

12672

Titlul proiectului:

4



Nr. de înregistrare contract: 3AT / 30 OCT 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2009

31 DEC 2010

Valoarea totală proiect: 12,196,470.86 LEI

11,826,640.00 LEIValoare eligibilă proiect:

11,826,640.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 369,830.86 LEI

Rambursare efectivă: 9,653,026.70 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 implementarii transparente şi eficiente a POR, prin indeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de
catre Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.

- 100% din cererile de finantare depuse de catre solicitanti - verificate din punct de vedere al conformitatii administrative si eligibilitatii
- 100% din proiectele de executie depuse - verificate din punct de vedere al conformitatii Proiectului de Executie
- vizite la fata locului organizate pentru toate proiectele acceptate de AM POR pentru aceasta etapa
- 100% din cererile de prefinantare si de rambursare depuse de catre beneficiari - analizate de catre OI POR si inaintate catre AM POR
- vizite trimestriale de monitorizare efectuate pentru 100% din proiectele aflate in implementare
- Cursuri de instruire organizate de catre ADR SE pentru personalul OI POR si suport
- 100% misiuni de audit/ audit ad-hoc/ evaluare  privind implementarea POR  realizate in conformitate cu planurile anuale de audit

Rezultate

- Participarea la revizuirea criteriilor de eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la elaborarea Ghidurilor solicitantului;
- Lansarea la nivel regional a cererilor de proiecte, asigurând publicitatea adecvată;
- Evaluarea,  selecţia si contractarea cererilor de finanţare depuse de beneficiari in cadrul POR 2007-2013;
- Verificarea cererilor de prefinantare si a cererilor de rambursare;
- Monitorizarea implementarii proiectelor finantate in cadrul POR;
- Realizarea de studii privind implementarea POR;
- Organizarea de instruiri cu personalul OI POR si cu beneficiarii, complementare activitatilor prevazute in Planul de actiune pentru
instruire 2008-2010 al AMPOR şi cu beneficiarii;
- Organizare si participare la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POR;
- Realizarea activitatilor de informare si publicitate conform Planului de Regional de Comunicare pentru POR 2007-2013 ;
- Monitorizarea POR la nivelul regiunii, inclusiv raportarea catre AMPOR;
- Arhivarea documentelor legate de indeplinirea atribuţiilor delegate;
- Managementul contractului de asistenta tehnica;
- Sesizarea neregulilor catre ofiţerul de nereguli din cadrul AMPOR;
- Revizuirea procedurilor interne de lucru pentru POR;
- Planificarea, realizarea misiunilor de audit intern privind POR  si raportarea;
- Implementarea măsurilor incluse în planurile de acţiune elaborate de AMPOR, ca urmare a  recomandărilor rezultate în urma misiunilor
de audit extern POR si raportarea catre AMPOR

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sprijin pentru coordonarea implementarii Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Crestere
Constanta

14884

Titlul proiectului:

5



Nr. de înregistrare contract: 1.1.027/ 11.02.2010 / 11 FEB 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

01 AUG 2009

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 3,860,779.28 LEI

3,860,779.28 LEIValoare eligibilă proiect:

3,860,779.28 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,860,779.28 LEI

Rambursare efectivă: 3,664,413.87 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

Proiectul are ca scop coordonarea pregătirii şi implementarii Planului Integrat de Dezvoltare (PID) aferent polului de crestere Constanta,
actualizarea PID,  prin sprijinirea activitatii coordonatorului de pol (care isi desfasoara activitatea în cadrul ADR Sud-Est) si a personalului
de sprijin al acestuia.
Obiectivul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 1 care consta in consolidarea capacitatii de coordonare a
implementarii instrumentelor structurale si prin acesta la obiectivul specific POAT de a asigura sprijinul si instrumentele adecvate in
vederea unei coordonari si implementări eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013.

1. Coordonatorul de pol şi personalul de sprijin al acestuia remuneraţi conform  Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
2. Condiţii tehnice şi logistice corespunzătoare asigurate pentru funcţionarea Biroului coordonatorului de pol.
3. Participarea coordonatorului de pol şi a personalului de sprijin a acestuia la evenimente, reuniuni şi întâlniri referitoare la
implementarea PID Constanta şi a proiectelor aferente asigurată.
4. Rapoarte tehnice de progres (trimestrial) elaborate.
5. Coordonatorul de pol sprijinit cu studii,analize, expertize si documentari specifice activitatii coordonatorului de pol în realizarea
sarcinilor referitoare la procesul de implementare a PID Constanta si a proiectelor aferente şi soluţionarea problemelor aparute în cursul
acestui proces, dar si în scopul documentării cu privire la caracteristicile socio-economice ale polului de creştere şi corelării si revizuirii
unor aspecte la nivelul PID Constanţa.
6. Conferinţe şi evenimente mediatice relevante pentru realizarea activităţii coordonatorului de pol organizate cu succes.
7. Coordonatorul de pol de crestere si  personalul de sprijin instruit in vederea asigurarii unui management de calitate al proiectului.
8. Elaborarea unui raport de audit extern.
9. Participarea la reuniunile relevante pentru activitatea coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin.
10. Participarea la schimburi de experienta relevante pentru activitatea coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin,
pentru interesul Polului de Crestere Constanţa.

Rezultate

1. Asigurarea remunerării coordonatorului de pol şi a personalului de sprijin constituit din maxim 3 persoane (doi consilieri şi un asistent)
conform Anexei 3 la Protocolul tripartit nr. 38391/MDRL/18.06.2009/ 92151/MFP/17.06.2009/ 5116/ADR/22.06.2009 dintre Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est.
2. Asigurarea unor condiţii tehnice şi logistice corespunzătoare desfăşurării activităţii coordonatorului de pol şi personalului de sprijin al
acestuia, inclusiv prin:
a.  închirierea spaţiului destinat activitatii zilnice a coordonatorului de pol şi personalului de sprijin al acestuia, maxim 100 m2 şi
suportarea cheltuielilor generale de administraţie aferente spaţiului respectiv;
b. asigurarea de aparatură de birotică, mobilier, echipamente, periferice de calcul şi instalaţii, aplicaţii informatice, licenţe, obiecte de
inventar, furnituri de birou, combustibil şi materiale consumabile şi aferente activităţii coordonatorului de pol şi personalului de sprijin al
acestuia.

Activităţi finanţate
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3. Asigurarea cheltuielilor aferente deplasărilor coordonatorului de pol şi a personalului de sprijin a acestuia în legătură cu coordonarea
pregătirii şi implementării planului integrat de dezvoltare a polului de creştere şi a proiectelor incluse în plan.
4.Elaborarea periodica a unor rapoarte tehnice de progres.
5. Elaborarea de studii, analize, expertize sau documentări specifice activităţii coordonatorului de pol, pentru a sprijini procesul de
implementare a PID şi a proiectelor aferente şi a soluţiona problemele apărute în cursul acestui proces, dar şi în scopul documentării cu
privire la caracteristicile socio-economice ale polului de creştere şi corelării şi revizuirii unor aspecte la nivelul PID Constanţa
6. Organizarea unor conferinte si evenimente mediatice pe parcursul derulării proiectului.
7. Instruire si formare profesionala a coordonatorului de pol de crestere si a personalului  de sprijin al acestuia in vederea dobandirii de
abilitati specifice implementarii in bune conditii a proiectului.
8. Auditul extern al proiectului.
9. Participarea la reuniunile relevante pentru activitatea coordonatorilor de poli de creştere şi a personalului de sprijin, pentru interesul
Polului de Creştere Constanţa.
10. Participarea la schimburile de experienta relevante pentru activitatea coordonatorilor de pol de creştere şi a personalului de sprijin,
pentru interesul Polului de Creştere Constanţa.

Cod SMIS:

Sprijin pentrui ADR SE în vederea implementarii Planului de comunicare al POR 2007 - 2013 la nivelul
Regiunii de dezvoltare SE în anul 2010

16052

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 14AT / 12 APR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2010

31 DEC 2010

Valoarea totală proiect: 506,856.72 LEI

412,151.25 LEIValoare eligibilă proiect:

412,151.25 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 94,705.47 LEI

Rambursare efectivă: 291,913.31 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 proiectului a fost realizarea activitatilor de informare si publicitate ce decurg din atributiile delegate OI POR Sud-Est prin
Acordul cadru de delegare de atributii privind implementarea Programului Operational Regional 2007-2013, în conformitate cu Planul
National de Comunicare pentru POR  2007-2013 si Planul de Comunicare pentru POR 2007-2013, la nivelul Regiunii Sud-Est.

- 24 sesiuni de informare si instruire
- o brosura realizata in format tiparit
- 12 conferinte de presa
- 12 comunicate de presa
- 12 articole de presa
- Spoturi TV realizate de catre AM POR si difuzate de catre OI POR Sud-Est
- 2 spoturi radio realizate si difuzate de catre OI POR Sud-Est
- Realizarea a 9 panouri stradale
- Realizarea unui banner electronic

Rezultate

- Organizarea de sesiuni de informare
- Administrarea si intretinerea sectiunii speciale POR 2007-2013
- Realizarea brosurii „ Proiecte REGIO Sud-Est”
- Organizarea campaniei în presa scrisa pentru promovarea Programului Operational Regional 2007-2013

Activităţi finanţate
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- Organizarea campaniei TV si radio

Cod SMIS:

E-OCUPARE - spatiu virtual pentru promovarea masurilor active de ocupare

30149

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 12530 / 21 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2011

31 DEC 2012

Valoarea totală proiect: 2,116,529.00 LEI

1,978,034.00 LEIValoare eligibilă proiect:

736,834.50 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 722,386.76 LEI

Rambursare efectivă: 1,618,985.43 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 E-OCUPARE a vizat imbunatatirea capacitatii de ocupare a somerilor de lunga durata din judetele
Constanta si Braila, prin asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare a 200 de persoane pe piata muncii; 100 someri
delunga durata au participat la cursurile de formare organizate in cadrul proiectului astfel: in Constanta 50 de someri au participat
lacursurile de “Manager in activitatea de turism” si «Comunicare in limba engleza», iar in Braila , 50 de someri au urmat cursurile de
«ECDLStart (permisul european de conducere a computerului)» si “Lucrator in alimentatie”.

Obiective specifice:
• dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice domeniilor in care au fost organizate cursurile de calificare/perfectionare,respectiv,
"Manager in activitatea de turism", «Comunicare in limba engleza», «ECDL Start (permisul european de conducere acomputerului)» si
"Lucrator in alimentatie";
• cresterea gradului de ocupare a somerilor de lunga durata prin integrarea profesionala a 10% din grupul tinta;
• stimularea ocuparii pentru somerii de lunga durata prin furnizarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea uneiactivitati
independente pentru un numar de 25 de persoane;
• promovarea parteneriatului transnational prin realizarea unui transfer de know how pentru dezvoltarea unor instrumenteinovative in
domeniul combaterii somajului si cresterii gradului de ocupare;
• cresterea ratei de ocupare a fortei de munca prin dezvoltarea unui portal E-OCUPARE si furnizarea de cursuri e-learning,avand
integrate platforme specifice;
• imbunatatirea competentelor initiale, pentru un numar de 75 someri tineri si de lunga durata, prin furnizarea de cursuri e-learning;

• 2 birouri help desk E-OCUPARE infiintate, avand ca principal obiectiv oferirea de servicii de consiliere si orientare profesionalaa
somerilor in cadrul organizatiilor partenere;
• 200 profile ocupationale pentru somerii consiliati intocmite;
• 200 planuri de actiune elaborate care indica tipul de instruire propus, corespunzator competentelor initiale ale celor 200 de persoane;
• Transfer de bune bune practici pentru dezvoltarea Portalului E-OCUPARE si a platformei e-invatare realizat;
• Portalul E-OCUPARE dezvoltat: www.e-ocupare.ro avand rolul de a furniza toate informatiile necesare legate de piata
muncii,parcurgerea tuturor pasilor pentru reintegrarea pe piata muncii si a asigurat utilizatorilor metode de a-si diagnostica singuri
competentele,de a constientiza nevoia de informare. Platforma include un pachet integrat ce ofera un ghid de pregatire pentru interviuri,
un simulator cuprofile ocupationale predefinite in vederea dezvoltarii abilitatii de a cauta un loc de munca;
• Accesul la formarea on line in domeniul turismului a unui numar de 75 someri facilitat prin dezvoltarea platformei e-learning;
• 6 buletine de informare on-line realizate, transmise grupului tinta, angajatorilor din sectoarele turism si Tehnologiei Informatieisi a
Comunicatiilor din judetele Braila si Constanta;

Rezultate
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• 100 afise, 300 pliante, 20 autocolante, 100 brosuri si 3 roll-up-uri realizate.

• Cercetarea nevoilor de formare, dimensionare a ofertei de munca si cerinte legate de competentele si abilitatile necesare lanivelul
judetelor Braila si Constanta;
• Infiintarea a 2 birouri help desk E-OCUPARE, avand ca principal obiectiv oferirea de servicii de consiliere si orientare profesionala a
somerilor in cadrul organizatiilor partenere;
• Formarea profesionala a 100 de someri in urmatoarele domenii: "Manager in activitatea de turism", «Comunicare in limba engleza»,
«ECDL Start (permisul european de conducere a computerului)» si "Lucrator in alimentatie";
• Dezvoltarea portalului E-OCUPARE si integrarea unei platforme e-invatare , ca urmare a transferului de bune practici de la partenerul
transnational;
• Activitati de promovare a proiectului.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii Programului Operational Regional in perioada 2011-
2012

37500

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 23AT / 28 IUN 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2011

31 DEC 2012

Valoarea totală proiect: 14,653,366.40 LEI

14,206,160.68 LEIValoare eligibilă proiect:

14,206,160.68 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 447,205.72 LEI

Rambursare efectivă: 13,890,554.10 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

Proiectul a sprijinit implementarea transparentă şi eficientă a POR 2007-2013, prin indeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor
atribuţiilor delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.

- 100% din cererile de finantare depuse de catre solicitanti - verificate din punct de vedere al conformitatii administrative si eligibilitatii
- 100% din proiectele de executie depuse - verificate din punct de vedere al conformitatii Proiectului de Executie
- vizite la fata locului organizate pentru toate proiectele acceptate de AM POR pentru aceasta etapa
- 100% din cererile de prefinantare si de rambursare depuse de catre beneficiari - analizate de catre OI si inaintate catre AM POR
- vizite trimestriale de monitorizare efectuate pentru 100% din proiectele aflate in implementare
- Cursuri de instruire organizate de catre ADR SE pentru personalul OI POR si suport
- 100% misiuni de audit/ audit ad-hoc/ evaluare  privind implementarea POR  realizate in conformitate cu planurile anuale

Rezultate

- Participarea la revizuirea criteriilor de eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la elaborarea Ghidurilor solicitantului (dacă este cazul);
- Lansarea la nivel regional a cererilor de proiecte, asigurând publicitatea adecvată;
- Evaluarea,  selecţia si contractarea cererilor de finanţare depuse in cadrul POR 2007-2013;
- Verificarea cererilor de prefinantare si a cererilor de rambursare;
- Monitorizarea implementarii proiectelor finantate in cadrul POR;
- Realizarea de studii privind implementarea POR;
- Organizarea de instruiri cu personalul OI POR si beneficiarii POR, complementare activitatilor prevazute in Planul de actiune pentru

Activităţi finanţate
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instruire 2008-2010 al AMPOR;
- Organizare si participare la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POR;
- Realizarea activităţilor de informare si publicitate conform Planului de Regional de Comunicare pentru POR 2007-2013 ;
- Monitorizarea POR la nivelul regiunii, inclusiv raportarea catre AMPOR;
- Arhivarea documentelor legate de indeplinirea atribuţiilor delegate;
- Managementul proiectului;
- Sesizarea neregulilor catre ofiţerul de nereguli din cadrul AMPOR;
- Revizuirea procedurilor interne de lucru pentru POR;
- Planificarea, realizarea misiunilor de audit intern privind POR  si raportarea;
- Implementarea măsurilor incluse în planurile de acţiune elaborate de AMPOR, ca urmare a  recomandărilor rezultate în urma misiunilor
de audit extern POR si raportarea catre AMPOR

Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR SE in vederea implementarii Planului de comunicare al POR, la nivelul regiunii SE,
in perioada 2011-2012

38260

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 33AT / 26 OCT 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2011

31 DEC 2012

Valoarea totală proiect: 524,513.38 LEI

422,994.67 LEIValoare eligibilă proiect:

422,994.67 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 101,518.71 LEI

Rambursare efectivă: 418,319.69 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 proiectului a fost realizarea activităţilor de informare şi publicitate care decurg din atribuţiile delegate ADR SE prin Acordul
cadru de delegare de atribuţii privind implementarea Programului Operaţional Regional 2007-2013, în conformitate cu Planul   National de
Comunicare pentru POR  2007-2013 şi cu Planul de Comunicare pentru POR 2007-2013, la nivelul Regiunii Sud-Est

- 12 sesiuni de informare, instruire şi promovare
- 4 sesiuni de informare pentru potenţialii aplicanţi
- 8 sesiuni de informare
- 8 numere trimestriale ale buletinului informativ electronic  „INFOREGIO Sud-Est”
- o broşură realizată în format electronic
- 12 conferinţe de presă
- 24 comunicate de presă
- 1 spot radio
- 1 spot TV
- 1 campanie TV
- 1 campanie radio
- 1 campanie media
- 30 articole de presă
- 6 bannere stradale

Rezultate
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- Organizarea de sesiuni de informare
- Administrarea si intretinerea secţiunii speciale POR 2007-2013 din cadrul website-ului www.adrse.ro
- Realizarea brosurii „ Proiecte REGIO Sud-Est”
- Organizarea campaniei în presa scrisă pentru promovarea Programului Operaţional Regional 2007-2013
- Organizarea campaniei TV si radio

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Transdanube - „Sustenabilitatea transportului si turismului de-a lungul Dunarii”

SEE/D/0060/3.1/X

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: SEE/D/0060/3.1/X / 22 FEB 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2012

30 SEP 2014

Valoarea totală proiect: 10,777,100.83 LEI

10,775,860.10 LEIValoare eligibilă proiect:

451,696.76 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 113,146.52 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.54 LEI din data de 30 APR 2017

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: dezvoltarea mobilitatii sustenabile de-a lungul Dunarii, inclusiv prin utilizarea mijloacelor de transport
prietenoase cu mediul (tren, autobuz, bicicleta, vas) in vederea imbunatatirii nivelului de accesibilitate si constientizarii conceptului de
turism sustenabil in intreaga regiune a Dunarii.

Obiectivele specifice ale proiectului: imbunatatirea accesibilitatii regiunilor situate de-a lungul Dunarii prin oferte de mobilitate sustenabila;
crearea de valoare adaugata in domeniul turismului pentru regiunile situate de-a lungul Dunarii prin dezvoltarea de oferte de mobilitate si
pachete de marketing turistic; evidentierea beneficiilor pentru regiuni, ca rezultat al dezvoltarii ofertelor de mobilitate sustenabila;
imbunatatirea cunostintelor privind fluxurile turistice, rutele de acces, ofertele de transport din regiunea Dunarii; cresterea gradului de
constientizare, cunoastere si promovare a mobilitatii sustenabile in regiunea Dunarii; facilitarea tranzitiei catre mobilitate prietenoasa cu
mediul; extinderea structurilor de cooperare intre regiunile partenere si destinatiile turistice; constituirea unui punct de plecare pentru
dezvoltarea altor activitati si implementarea de proiecte viitoare de investitii.

Rezultate principale:
- 1 Raport transnational cu privire la situatia actuala a mobilitatii durabile in regiunea Dunarii (inclusiv colectare de bune practici)
- 1 Viziune comuna privind mobilitatea soft
- Planuri de actiune regionale in domeniul transportului sustenabil
- Oferte de transport durabil si pachete de mobilitate turistica
- Harti digitale, cu prezentarea informatiilor cu privire la ofertele de mobilitate si turistice existente
- Planuri regionale de marketing si activitati specifice de marketing

Rezultate

Activitati finantate: elaborarea analizei cu privire la situatia actuala a sistemului de transport si turism la nivel regional; realizarea strategiei
si planului de actiune pentru dezvoltarea transportului si turismului si facilitarea accesului catre si in zonele protejate Rezervatia Biosferei

Activităţi finanţate
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Delta Dunarii si Parcul National Muntii Macinului; elaborarea studiului de oportunitate privind crearea de trasee/piste de bicicleta in Delta
Dunarii; elaborarea studiului de oportunitate privind dezvoltarea unei retele de transport sustenabil in Rezervatia Biosferei DeltaDunarii;
elaborarea studiului de oportunitate pentru dezvoltarea zonei tinta Tulcea ca nod intermodal; crearea unei baze de date cu informatii
privind ofertele de transport, date integrate intr-o harta digitala; dezvoltarea de oferte de mobilitate (piste/trasee de bicicleta) in Delta
Dunarii si in alte localitati de pe malul Dunarii, oferte de transport intermodal care sa combine pistele/rutele de bicicleta cu alte modalitati
de transport (autobuzul, vapor) pentru facilitarea accesibilitatii catre Delta Dunarii si Parcul National Muntii Macinului; dezvoltarea
strategiei si instrumentelor de marketing pentru promovarea pachetelor de mobilitate turistica; organizarea de intalniri de lucru cu actorii
cheie locali din domeniul transportului si turismului.

Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR SE in perioada 2013-2015 in vederea implementarii POR 2007-2013 in Regiunea
de Dezvoltare Sud-Est

45736

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 42 / 18 MAR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2013

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 25,333,259.92 LEI

25,307,218.92 LEIValoare eligibilă proiect:

25,307,218.92 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 26,040.00 LEI

Rambursare efectivă: 24,781,617.01 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 implementarii transparente şi eficiente a POR, prin indeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de
catre Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional.

- 100% din cererile de finantare depuse de catre solicitanti - verificate din punct de vedere al conformitatii administrative si eligibilitatii
- 100% din proiectele de executie depuse - verificate din punct de vedere al conformitatii Proiectului de Executie
- vizite la fata locului organizate pentru toate proiectele acceptate de AM POR pentru aceasta etapa
- 100% din cererile de prefinantare si de rambursare depuse de catre beneficiari - analizate de catre OI POR si inaintate catre AM POR
- vizite trimestriale de monitorizare efectuate pentru 100% din proiectele aflate in implementare
- Cursuri de instruire organizate de catre ADR SE pentru personalul OI POR si suport
- 100% misiuni de audit/ audit ad-hoc/ evaluare  privind implementarea POR  realizate in conformitate cu planurile anuale de audit

Rezultate

- Participarea la revizuirea criteriilor de eligibilitate şi evaluare a proiectelor, la elaborarea Ghidurilor solicitantului (dacă este cazul);
- Lansarea la nivel regional a cererilor de proiecte, asigurând publicitatea adecvată;
- Evaluarea,  selecţia si contractarea cererilor de finanţare depuse de beneficiari in cadrul POR 2007-2013;
- Verificarea cererilor de prefinantare si a cererilor de rambursare;
- Monitorizarea implementarii proiectelor finantate in cadrul POR;
- Realizarea de studii privind implementarea POR;
- Organizarea de instruiri cu personalul OI complementare activitatilor prevazute in Planul de actiune pentru instruire 2008-2010 al
AMPOR şi cu beneficiarii;
- Organizare si participare la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POR;
- Realizarea activităţilor de informare si publicitate conform Planului de Regional de Comunicare pentru POR 2007-2013 ;
- Monitorizarea POR la nivelul regiunii, inclusiv raportarea catre AMPOR;
- Arhivarea documentelor legate de indeplinirea atribuţiilor delegate;

Activităţi finanţate
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- Managementul contractului de asistenta tehnica;
- Sesizarea neregulilor catre ofiţerul de nereguli din cadrul AMPOR;
- Revizuirea procedurilor interne de lucru pentru POR;
- Planificarea, realizarea misiunilor de audit intern privind POR  si raportarea;
- Implementarea măsurilor incluse în planurile de acţiune elaborate de AMPOR, ca urmare a  recomandărilor rezultate în urma misiunilor
de audit extern POR si raportarea catre AMPOR

Cod SMIS:

Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE pentru ADRSE in
calitate de OI POS CCE

48292

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 289213/ 19.07.2013 / 19 IUL 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

19 IUL 2013

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 8,610,817.80 LEI

8,589,717.80 LEIValoare eligibilă proiect:

8,589,717.80 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,589,717.80 LEI

Rambursare efectivă: 7,872,590.36 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

Proiectul va sprijini implementarea transparentă şi eficientă a POS CCE, prin indeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor
delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice către
ADRSE, in calitate de OI, conform prevederilor Acordului-Cadru de delegare.

- 202 cereri de finantare verificate  din punct de vedere al conformitatii administrative si eligibilitatii
- 9 contestatii analizate
-181 cereri de finantare evaluate din punct de vedere tehnic si financiar.
- cca. 120 contracte de finantare incheiate
- cca. 250 cereri de rambursare verificate;
- cca. 250 achizitii (directe sau in conformitate cu Anexa V la Contractul de finantare, Ordinul 1050/2012) verificate
-  cca. 180 vizite la fata locului cu ocazia verificarii si avizarii cererilor de plata ale beneficiarilor
- cca. 550 rapoarte de progres ale beneficiarilor verificate;
- cca. 550 Liste de verificare a rapoartelor de progres depuse de beneficiari;
- cca. 250 rapoarte ale vizitelor de monitorizare + liste de verificare pentru vizitele de monitorizare;
- cca. 200 rapoarte de durabilitate ale beneficiarilor verificate.

Rezultate

- Evaluarea si selecţia cererilor de finanţare repartizate ADRSE de catre AM POS CCE- Contractarea proiectelor selectate in cadrul POS
CCE Axa Prioritara 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul Major de Interventie 1.1
- Indeplinirea activitatilor delegate privind managementul financiar si controlul proiectelor gestionate
- Monitorizarea  implementarii proiectelor finantate in cadrul POS CCE
Monitorizarea POS CCE la nivelul regiunii
Identificarea, raportarea, prevenirea si propunerea de corectii privind neregulile la nivelul beneficiarilor POS CCE - AP1, DMI 1 IMM
Revizuirea procedurilor interne de lucru pentru POS CCE
- Planificarea, realizarea misiunilor de audit intern privind POS CCE si raportarea

Activităţi finanţate
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- Implementarea măsurilor incluse în planurile de acţiune elaborat de AM POS CCE, ca urmare a  recomandărilor rezultate în urma
misiunilor de audit extern POS CCE si raportarea catre AM POS CCE
- Realizarea de studii privind implementarea POS CCE (pentru actuala sau pentru viitoarea perioada de programare, dacă este cazul)
- Organizarea de instruiri cu personalul ADRSE implicat in gestionarea POS CCE
- Organizarea de instruiri cu beneficiarii din cadrul POS CCE – Axa Prioritara 1, DMI 1.1
- Organizare si participare la intalniri de lucru relevante pentru implementarea POS CCE
- Arhivarea documentelor legate de indeplinirea atribuţiilor delegate
- Asigurarea suportului logistic pentru functionarea ADRSE in calitate de OIPOSCCE (sediu, deplasari, birotica, autoturisme, servicii
informatice si de comunicatii etc
- Informare si publicitate pentru proiect

Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR SE în vederea implementarii Planului de comunicare al POR 2007 - 2013 la nivelul
Regiunii de dezvoltare SE în perioada 2013-2015

48111

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 51AT / 24 IUL 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2013

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 900,000.00 LEI

900,000.00 LEIValoare eligibilă proiect:

900,000.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 0.00 LEI

Rambursare efectivă: 882,967.12 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 proiectului a fost realizarea activitatilor de informare si publicitate care decurg din atributiile delegate ADR SE prin Acordul
cadru de delegare de atributii privind implementarea Programului Operational Regional 2007-2013, în conformitate cu Planul National de
Comunicare pentru POR  2007-2013 si cu Planul de Comunicare pentru POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Sud-Est.

- 2 conferinte regionale
- 4 sesiuni de informare
- 1 sectiune POR administrata si intretinuta
- 1 brosura tiparita în limba engleza
- 1 brosura tiparita în limba româna
- 1 pliant tiparit
- 10 conferinte de presa
- 48 de comunicate de presa
- 5 spoturi radio realizate si difuzate
- 1 spot TV realizat  si difuzat
- 18 articole sub forma de caseta redactionala
- 4 articole publicate într-o publicatie europeana
- 1 bookmark, în limba engleza
- 10  buletine informative  în format electronic „INFOREGIO SUD-EST”
- 3 brosuri electronice „Proiecte REGIO Sud-Est”
- 1 banner electronic
- 2 newslettere (în limba engleza) distribuite catre abonatii unei publicatii din Uniunea Europeana

Rezultate
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- Organizarea de sesiuni de informare
- Administrarea si intretinerea sectiunii speciale POR 2007-2013
- Realizarea brosurii „Proiecte REGIO Sud-Est”
- Organizarea campaniei în presa scris? pentru promovarea Programului Operational Regional
- Organizarea campaniei TV si radio

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Managementul Polului National de Competitivitate in Promovarea Sistemelor Moderne de
Fabricatiepentru Implementarea Principiilor Economiei Verzi – MEDGreen

50420

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: P0102423/5118 / 22 MAI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

23 MAI 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 853,720.00 LEI

843,260.00 LEIValoare eligibilă proiect:

843,260.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 843,260.00 LEI

Rambursare efectivă: 499,117.47 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea si implementarea operatiunii “Dezvoltarea structurilor
de sprijin al afacerilor de interes national si international – Poli de competitivitate” din cadrul DMI 1.3 al
POSCCE nr. 3188/2011ORDIN  NR. 3188 din 2011

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: Baza legala comunitara

Măsura CE: Regulamentul CE  NR. 1998 din 20 NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului “Managementul Polului national de competitivitate in promovarea sistemelor moderne de fabricatie
pentruimplementarea principiilor verzi – MEDGreen” a fost asigurarea unei structuri de management si coordonare eficienta a proiectelor
entitatilor constitutive ale Polului, în vederea implementarii coerente a strategiei de dezvoltare a acestuia, precum si crearea unui mediu
favorabil dezvoltarii durabile prin promovarea inovarii, a principiilor economiei verzi si a cresterii productivitatii sectorului de productie
acomponentelor si sistemelor moderne de fabricatie cu valoare adaugata mare, competitive pe piata nationala si internationala.

Obiectivele specifice au fost:
• asigurarea unui management integrat al polului; asigurarea coerentei implementarii proiectelor;
• identificarea unui model adecvat de dezvoltare atat la nivel national, cat si international;
• actualizarea continua a strategiei de dezvoltare a polului si integrarea rezultatelor obtinute in urma implementarii proiectelor;
• crearea de noi parteneriate cu organizatii din tara si din strainatate si identificarea de noi oportunitati de dezvoltare pentrumembrii
polului;
• asigurarea vizibilitatii corespunzatoare a polului (atat pe plan national cat si international) prin implementarea unor masuri decomunicare
si promovare adecvate.

• o analiza comparativa privind forma si administrarea polilor de competitivitate în statele membre ale UE;
• schimb de experienta cu Clusterul Green Way (Dublin/Irlanda), exemplu de buna practica în domeniul managementului de cluster;
• 1 studiu de oportunitate privind preluarea rezultatelor cercetarii obtinute în cadrul proiectelor finantate din fonduri guvernamentale sau
FEDR si analizarea potentialului de transfer al acestora în Strategia de Dezvoltare a Polului, prin dezvoltarea de noiproiecte de CDI;
• parteneriate încheiate cu clustere din UE care activeaza în domeniul energiei regenerabile;
• evenimente de tip „Open Days” pentru promovarea Polului organizate;
• participarea la conferinte, expoziti, târguri nationale si internationale în vederea promovarii Polului si a firmelor membre la nivelnational
si international;
• consult?ri si dezbateri cu actorii cheie si autoritatile publice locale organizate;

Rezultate
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• instruiri pe tema managementului polului si a retelelor de cooperare la nivel national si international organizate.

• promovarea polului si a firmelor membre în cadrul târgurilor si expozitiilor nationale si internationale;
• organizarea de instruiri pe tema managementului polului si a retelelor de cooperare la nivel national si international;
• identificarea unui model de dezvoltare a Polului si participarea la stagii de documentare în UE pe teme similare;
• crearea/facilitarea parteneriatelor cu actori interni/externi, clustere, alti poli de competitivitate la nivelul UE, prin identificareadomeniilor
de interes pentru activit?ti de cooperare.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltarea Economiei Sociale prin Promovarea Antreprenoriatului Social – DESPAS

57203

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: POS DRU/173/6.1/S/149022  / 29 DEC 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

05 IAN 2015

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,170,154.00 LEI

4,170,154.00 LEIValoare eligibilă proiect:

299,900.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 193,146.06 LEI

Rambursare efectivă: 3,509,335.76 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 DESPAS: cresterea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii si in viata economica si sociala, atat
prin imbunatatirea competentelor si dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale acestora, cat si prin punerea in practica a unui model
eficient de economie sociala, utilizand transferul de bune practici.

Obiective specifice:
1. Dezvoltarea structurilor economiei sociale: infiintarea a 6 noi structuri de economie sociala care vor crea un numar de 37 de locuri
demunca, din care 67,57 % pentru persoane din grupuri vulnerabile; crearea unui model de dezvoltare a structurilor de economie sociala
prin transfer de cunostinte si bune practici cu sprijinul partenerului transnational;
2. Promovarea economiei sociale prin organizarea de campanii de constientizare a publicului larg si a grupului tinta cu privire la beneficiile
dezvoltarii economiei sociale si oportunitatilor oferite de aceasta;
3. Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor  membrilor grupului tinta prin asigurarea unui program sustinut de formare
profesionala pentru un numar de 198 persoane din care 168 persoane apartinand grupurilor vulnerabile;
4. Constientizarea egalitatii de sanse si cresterea stimei de sine a persoanelor apartinand grupurilor  vulnerabile (546 persoane) prin
activitati de consiliere psiho-socio-profesionala a grupului tinta al proiectului (588 persoane).

Proiectul a condus la cresterea oportunitatilor de ocupare pentru persoanele vulnerabile prin promovarea economiei sociale ca instrument
flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica, fiind in concordanta cu obiectivul operational al DMI 6.1 (corespunzator DCI POSDRU).
In spiritul obiectivului general al POSDRU, acest proiect a constituit o investitie in dezvoltarea capitalului uman in randul persoanelor
dingrupurile vulnerabile. Evenimentele de comunicare si promovare au contribuit la atingerea obiectivului specific al acestui DMI legat
deconsolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale persoanelor
apartinand grupurilor vulnerabile.
• constientizarea egalitatii de sanse si cresterea stimei de sine a persoanelor apartinand grupului tinta (753 persoane), in speciala
persoanelor vulnerabile (697 persoane: persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, persoane care traiesc din venitul minim
garantat, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, persoane apartinand familiilor cu peste 2 copii,

Rezultate
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persoane apartinand familiilor monoparentale) prin activitati de consiliere psiho-socio-profesionala;
• consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor  membrilor grupului tinta prin asigurarea unui program sustinut deformare
profesionala pentru un numar de 233 persoane, din care 207 persoane apartinand grupurilor vulnerabile;
• 6 structuri de economie sociala (SES-uri) infiintate: 4 SES-uri in mediul rural si 2 SES-uri in mediul urban;
• 37 de locuri de munca create, din care 25 locuri de munca pentru persoane din grupuri vulnerabile;
• cunostinte si bune practici in domeniul economiei sociale transferate (2 vizite de studiu transnationale pentru realizarea transferului de
bune in practici; 2 ateliere de lucru care vizeaza replicarea modelelor de economie sociala utilizate de partenerul transnational; 1 manual
de gestionare a intreprinderilor sociale);
• campanii de constientizare a publicului larg si a grupului tinta cu privire la beneficiile dezvoltarii economiei sociale si oportunitatilor
oferite de aceasta organizate.

• Infiintarea, operationalizarea si monitorizarea a 6 structuri de economie sociala (SES-uri): 4 SES-uri in mediul rural si 2 SES-uriin mediul
urban;
• Promovarea economiei sociale prin organizarea de campanii de constientizare a publicului larg si a grupului tinta cu privire labeneficiile
dezvoltarii economiei sociale si oportunitatilor oferite de aceasta.
• Formarea profesionala a peste 200 persoane in: competente antreprenoriale; domeniile de activitate ale SES-urilor; initiere incompente
IT; formare formator si limbajul mimico-gestual;
• Asigurarea promovarii antreprenoriatului social si diseminarii rezultatelor proiectului prin: elaborarea unei strategii de informare si
diseminare a rezultatelor la nivelul celor 2 regiuni de implementare a proiectului; dezvoltarea elementelor de identitate vizuala; realizarea,
administrarea si actualizarea permanenta a paginii web a proiectului (www.despas.ro); realizarea de materiale promotionale.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltarea Antreprenoriatului in Regiunile de Dezvoltarea Sud-Est si Sud Muntenia – DARSESM

57921

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: POSDRU/176/3.1/S/149522 / 05 FEB 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

06 FEB 2015

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 8,194,778.30 LEI

8,194,778.30 LEIValoare eligibilă proiect:

6,246,658.24 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,109,231.76 LEI

Rambursare efectivă: 6,311,460.65 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 DARSESM: dezvoltarea antreprenoriatului prin imbunatatirea competentelor si abilitatilor antreprenoriale
si sprijinirea infiintarii de noi firme, competitive pe piata.
Obiective specifice:
OS1: Cresterea constientizarii si promovarea antreprenoriatului prin implementarea unei campanii de informare la nivelul ariei de
implementare a proiectului;
OS2: Dezvoltarea competentelor si abilitatilor antreprenoriale pentru un numar de 440 persoane, din care 264 persoane apartinand
categoriei de varsta 18-25 ani, inmatriculati in invatamantul superior;
OS3: Dezvoltarea competentelor manageriale prin furnizarea de formare profesionala pentru un numar de 110 persoane;
OS4: Dezvoltarea si consolidarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri prin crearea a doua centre de sprijin pentru initiere a
afacerilor si dezvoltarea unui centru de sprijin deja existent;
OS5: Sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului prin infiintarea a 55 de firme in noile domenii de ocupare si antreprenoriat si implementare a
unor scheme de ajutoare si stimulente pentru demararea afacerilor.
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Proiectul a facilitat crearea de noi intreprinderi care sa patrunda in sectoare si domenii inovatoare si emergente de activitate, a
sustinutantreprenoriatul ca solutie pentru dezvoltarea unei cariere profesionale, a contribuit la imbunatatirea flexibilitatii si mobilitatii fortei
demunca, prin promovarea culturii antreprenoriale si prin furnizarea de instrumente specifice, durabile si eficiente si a creat un context
propice aparitiei de noi oportunitati antreprenoriale si furnizarii informatiilor, asistentei si sprijinului necesar dezvoltarii unui mediu
antreprenorial profesionist si modern.
Proiectul a contribuit la realizarea obiectivului general al POSDRU „Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin
corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o
piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva”; obiectivelor Axei Prioritare 3 si DMI 3.1, referitoare la dezvoltarea antreprenoriatului ca
optiune profesionala pentru cat mai multe persoane.
 • o campanie de informare si constientizare pentru 458 persoane desfasurata prin organizarea de sesiuni de informare in cele13 judete
din Regiunile de Dezvoltare Sud-Est si Sud-Muntenia;
• formarea profesionala pentru 445 persoane in vederea obtinerii de competente antreprenoriale si pentru initiere in industrii creative;
• formarea profesionala pentru 119 persoane, angajati ai noilor intreprinderi, in domeniul managementului afacerilor (manager) si
marketingului (director vanzari);
• 2 centre de sprijin si initiere a afacerilor (Braila si Pitesti) create si 1 centru de afaceri existent (Buzau) dezvoltat;
• 48 intreprinderi nou-create finantate
• peste 100 locuri de munca create.

Rezultate

• Constituirea grupului tinta al proiectului (445 persoane care doresc sa initieze o activitate independenta) si organizarea desesiuni de
informare/ constientizare cu privire la oportunitatile existente in vederea incurajarii antreprenoriatului ;
• Organizarea si implementarea unor sesiuni de instruire pentru: dezvoltarea competentelor antreprenoriale – curs acreditatANC (445
persoane); initiere in industrii creative (442 persoane); manager – curs acreditat ANC (119 persoane); director vanzari – cursacreditat
(119 persoane);
• Crearea si dezvoltarea unei baze de date pentru gestionarea grupului tinta si a firmelor start-up cu rolul de a facilitamonitorizarea
firmelor start-up prin generarea de rapoarte/analize in functie de nevoile identificate;
• Infiintarea a 2 Centre de Sprijin pentru initierea afacerilor (CSIA) in Braila si Pitesti si dezvoltarea unuia deja existent in Buzau, centrele
avand urmatoarele atributii: furnizarea de asistenta pentru crearea de afaceri in vederea incurajarii antreprenoriatului prin consultanta
oferita intreprinzatorilor pentru intocmirea planurilor de afaceri si infiintarea de start-up-uri; furnizarea de consultanta postinfiintare prin
monitorizarea implementarii planurilor de afaceri, oferirea de informatii cu privire la cadrul legislativ in vigoare (prevederifiscale,
instructiuni ale POSDRU etc.), identificarea de oportunitati de dezvoltare si consolidare a firmelor infiintate (transfer de bunepractici,
identificare de oportunitati de finantare, incurajarea antreprenoriatului prin organizarea de evenimente de promovare);
• Dezvoltarea unei scheme de ajutoare si stimulente pentru demararea de noi afaceri in valoare de app. 1 mil. EURO, inconformitate cu
Schema de minimis pentru DMI 3.1 POS DRU. ADR SE a avut rolul de administrator de schema de minimis;
• Organizarea a 2 concursuri de planuri de afaceri (83 de planuri de afaceri depuse, din care 67 planuri de afaceri selectate);

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR SE în perioada 2016-2017 în vederea implementarii Programului Operational
Regional 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud–Est

101122

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1/AT/24.08.2016 / 24 AUG 2016
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IUL 2015

31 DEC 2017

Valoarea totală proiect: 27,517,691.86 LEI

27,512,277.36 LEIValoare eligibilă proiect:

27,512,277.36 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 27,512,277.36 LEI

Rambursare efectivă: 22,446,381.41 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Prin proiect se va asigura sprijinul financiar necesar OI POR SUD-EST pentru implementarea transparenta si eficienta a POR, prin
indeplinirea corespunzatoare si la timp a tuturor activitatilor specifice atributiilor delegate prin Acordul Cadru de delegarea atributiilor
privind implementarea POR 2014-2020 de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea eficienta a atributiilor delegate pentru implementarea POR prin:
   - organizarea si dezvoltarea structurii necesare realizarii atributiilor delegate;
   - organizarea activitatii de evaluare, selectie si contractare, monitorizare, verificare proiecte si diferite activitati conform procedurilor de
lucru;
   - organizarea activitatii de monitorizare si evaluare a POR;
   - organizarea activitatii de help-desk pentru solicitanti si beneficiari;
   - organizarea structurii suport necesare implementarii atributiilor delegate;
   - asigurarea bazei materiale necesare sustinerii desfasurarii activitatilor.
2. Implementarea masurilor de informare si publicitate prevazute in Planul de Comunicare pentru POR 2014-2020 la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, pentru anii 2014-2017, in vederea asigurarii informarii si comunicarii catre potentialii beneficiari, beneficiarii de
finantare POR, cat si catre publicul larg, in conditii de transparenta si tratament egal.

1. 30 de luni de remunerare a personalului implicat in implementarea POR
2. 100% deplasari realizate
3. I - 2 studii realizate;
    II - 100% Cereri de Finantare evaluate tehnic si financiar acceptate in aceasta etapa, in conformitate cu procedurile de lucru;
    III - personal intern instruit - 113 persoane; beneficiari instruiti - 240 de persoane;
    IV - 100% servicii de expertiza asigurate pentru toate situatiile identificate;
    V - 1 sedinta CMPOR, 9 intalniri privind Strategia de Inovare;
    VI - 1 plan de comunicare implementat;
    VII - 100% servicii suport asigurate.
4. 100% baza materiala asigurata
5. 24 de luni de functionare a OI POR Sud-Est

Rezultate

1.1 Asigurarea salarizarii personalului implicat în realizarea atributiilor delegate
1.2 Asigurarea cheltuielilor de deplasare a personalului ADR/OI pentru realizarea atributiilor delegate
1.3 Asigurarea serviciilor necesare realizarii atributiilor delegate
1.4 Asigurarea bazei materiale necesare realizarii atributiilor delegate
1.5 Asigurarea functionarii Organismului Intermediar in vederea realizarii atributiilor delegate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

VIOLET - „Conservarea cladirilor de patrimoniu prin masuri de reducere a consumului de energie”

PGI02366

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 14703 / 06 DEC 2016
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2017

31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 5,910,571.48 LEI

5,910,571.48 LEIValoare eligibilă proiect:

1,304,212.17 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,108,580.34 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.54 LEI din data de 30 APR 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea politicilor in domeniul eficientei energetice a cladirilor cu valoare de patrimoniu, in vederea
conservarii si adaptarii acestora la standardele actuale de eficienta energetica.Obiectivele specifice ale proiectului: promovarea
schimbului de informatii intre regiunile partenere, in domeniul aplicarii masurilor deeficienta energetica pentru cladirile de patrimoniu, prin
organizarea de ateliere de lucru participative si vizite de studiu; elaborarea simonitorizarea a 5 planuri de actiune dezvoltate, prin transfer
de cunostinte si bune practici la nivel interregional si includerea in cadrul acestora a unor linii directoare pentru imbunatatirea politicii
regionale; incurajarea implicarii actorilor cheie printr-o abordare multisectoriala si constituirea unui grup consultativ al actorilor cheie
relevanti; diseminarea rezultatelor proiectului la nivel regional, national si european, prin dezvoltarea unor instrumente de comunicare
specifice proiectului; formularea unei recomandari de includere astandardelor pentru cladiri de patrimoniu in regulamentele Uniunii
Europene.

Principalele rezultate estimate ale proiectului sunt:
-5 Grupuri de lucru constituite in fiecare regiune partenera, formate din actori cheie care actioneaza in domeniul eficientei energetice a
cladirilor de patrimoniu;
-6 evenimente interregionale organizate, schimb de experienta si bune practici la nivelul parteneriatului;
-4 analize SWOT elaborate, cu privire la situatia cladirilor de patrimoniu, din perspectiva eficientei energetice;
-10 bune practici identificate la nivelul parteneriatului;
-5 planuri de actiune dezvoltate, implementate si monitorizate, cu actiuni concrete de imbunatatire a politicii pentru eficienta energetica in
cladirile de patrimoniu;
-24 membri ai echipelor de implementare si 50 de actori cheie instruiti, cu competente si abilitati imbunatatite in implementare amasurilor
de eficienta energetica in cladirile de patrimoniu;
-12 evenimente organizate pentru diseminarea rezultatelor proiectului la nivelul regiunilor partenere;

Rezultate

Activitati finantate:
- organizarea a 2 intalniri de coordonare a proiectului si a 2 vizite de studiu;
- participarea la evenimentele interregionale si vizitele de studiu organizate in regiunile partenere;
- elaborarea analizei SWOT la nivel regional cu privire la situatia cladirilor de patrimoniu, din perspectiva eficientei energetice;
- organizarea de intalniri semestriale cu actorii cheie relevanti, identificati la nivel local si regional;
- dezvoltarea, implementarea si monitorizarea unui Plan de Actiune pentru imbunatatirea politicii regionale in domeniul conservarii,
protejarii, promovarii si dezvoltarii patrimoniului natural si cultural;
- identificarea de bune practici in domeniul eficientei energetice a cladirilor de patrimoniu la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
- promovarea proiectului la nivel local/regional/national prin actiuni de comunicare si diseminare.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Transdanube.Pearls - „Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii”

DTP1-1-034-3.1

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2165 / 13 FEB 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2017

30 IUN 2019

Valoarea totală proiect: 13,352,208.78 LEI

13,352,208.78 LEIValoare eligibilă proiect:

674,675.56 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 661,182.05 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.54 LEI din data de 30 APR 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului Transdanube.Pearls: consolidarea cooperarii si cresterea capacitatii de promovare si dezvoltare a unor
servicii de transport si turism sustenabil, in regiunea Dunarii.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: stabilirea unei retele pentru mobilitate sustenabila, furnizarea de servicii integrate de mobilitate
sustenabila, furnizarea/oferirea de informatii integrate si usor accesibile cu privire la serviciile utilizatorilor finali.

Principalele rezultate estimate ale proiectului:
- 1 raport elaborat privind standardele comune de cooperare in domeniul mobilitatii sustenabile in turism la nivelul regiunilor
partenere;
- 4 Ghiduri elaborate pentru imbunatatirea serviciilor de mobilitate sustenabila;
- 9 servicii de mobilitate noi/imbunatatite, in regiunile partenere in proiect;
- 2 Ghiduri elaborate, pentru dezvoltarea centrelor de informare privind serviciile de mobilitate in turism;
- 10 Centre infiintate pentru promovarea mobilitatii sustenabile;
- 2 interfete pentru facilitarea transferului de informatii in domeniul mobilitatii sustenabile dezvoltate;
- 15 scheme de instruire in domeniul mobilitatii sustenabile identificate;
- 42 ateliere de lucru pentru invatare reciproca organizate;
- 2 vizite de studiu pentru schimbul de bune practici in domeniu organizate.

Rezultate

Activitati finantate:
- organizarea de ateliere de lucru cu actorii cheie locali si semnarea de acorduri de cooperare pentru implicare activa a acestora
pe tot parcursul derularii proiectului;
- organizarea unei intalniri de  coordonare a proiectului si a unei vizite de studiu in Romania, in Rezervatia Biosferei Delta
Dunarii;
- participarea la sesiunile de schimb de experienta si bune practici, inclusiv instruiri in domeniul mobilitatii sustenabile;
- organizarea de sesiuni de instruire cu actorii cheie locali, in domeniul mobilitatii sustenabile
- identificarea standardelor nationale in domeniul mobilitatii turistilor si consultarea cu actorii cheie locali, in vederea imbunatatirii
acestora;
- dezvoltarea unui Plan regional de mobilitate sustenabila in Delta Dunarii;
- dezvoltarea unui plan de afaceri pentru infiintarea unui Centru de Mobilitate Sustenabila pentru Rezervatia Biosferei Delta
Dunarii, in municipiul Tulcea;
- dezvoltarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea de piste pentru biciclete in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii;
- dezvoltarea de oferte turistice, pe baza serviciilor existente de mobilitate sustenabila;
- asigurarea diseminarii rezultatelor proiectului, prin actiuni de comunicare si promovare.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

D-STIR - „Cadru pentru inovare si cercetare responsabila prin utilizarea conceptului de
cercetaresocio-tehnica in regiunea Dunarii”

DTP1-1-019-1.1

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2461 / 21 FEB 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2017

30 IUN 2019

Valoarea totală proiect: 8,741,317.43 LEI

8,741,317.43 LEIValoare eligibilă proiect:

1,140,608.46 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,117,796.29 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.54 LEI din data de 30 APR 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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: imbunatatirea cadrului pentru inovare la nivelul Regiunii Dunarii, prin integrarea conceptului de inovare si
cercetare responsabila.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- cresterea capacitatii actorilor cheie din domeniul cercetarii si inovarii din regiunile partenere, in vederea dezvoltarii/aplicarii strategiilor de
Cercetare si Inovare Responsabila;
- elaborarea, testarea si promovarea aplicarii strategiilor de Cercetare si Inovare Responsabila in regiunile partenere;
- consolidarea instrumentelor care promoveaza imbunatatirea cadrului de aplicare a strategiilor de Cercetare si Inovare Responsabila in
regiunile partenere.

Principalele rezultate previzionate in cadrul proiectului sunt:
- 1 strategie in domeniul inovarii si cercetarii responsabile, elaborata in fiecare din regiunile partenere;
- 1 metoda “STIR – Cercetare in domeniul integrarii socio-tehnice”, adaptata la contextul regiunii Dunarii si testata in mediula cademic si
in mediul de cercetare;
- 1 seminar de instruire organizat in fiecare regiune partenera, pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la metoda STIR –„Cercetare in
domeniul integrarii socio-tehnice”;
- actiuni pilot transnationale in mediul academic si cel de afaceri implementate;
- 3 vizite de studiu, in vederea diseminarii bunelor practici in domeniu.

Rezultate

Activitati finantate:
- dezvoltarea unei baze de date cu actorii cheie in domeniul inovarii si cercetarii, la nivel regional;
- constituirea unui grup de lucru cu actorii cheie si organizarea de intalniri periodice;
- elaborarea unei analize la nivel regional in domeniul inovarii si cercetarii;
- dezvoltarea unei strategii in domeniul inovarii si cercetarii responsabile si a unui Plan de Actiune pentru Regiunea Sud-Est, invederea
implementarii masurilor de imbunatatire a activitatilor de inovare si cercetare;
-participarea la sesiuni de instruire organizate in cadrul proiectului pentru imbunatatirea cunostintelor cu privire la metoda “STIR–
Cercetare in domeniul integrarii socio-tehnice”;
- implementarea unei actiuni pilot la nivelul Regiunii Sud-Est in vederea testarii aplicabilitatii strategiei in domeniul inovarii sicercetarii
responsabile si a metodei STIR in mediul de afaceri;
- diseminarea rezultatelor proiectului prin actiuni de comunicare si promovare.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sprijinirea ADR SE în calitate de OI POSCCE, în perioada 2016-2018, pentru monitorizarea
proiectelor finantate în cadrul POSCCE 2007-2013

116345

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2.1.026 / 01 AUG 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2016

31 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 3,802,822.28 LEI

2,845,317.50 LEIValoare eligibilă proiect:

2,845,317.50 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,845,317.50 LEI

Rambursare efectivă: 2,320,865.52 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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 asigurarea unui management si al unui control eficient al interventiilor finantate din Fondurile
Structurale prin sprijinul acordat ADR SE, in calitate de OI POS CCE, in perioada 2016 – 2018 prin:
- monitorizarea stadiului implementarii si verificarea cererilor de rambursare aferente proiectelor finantate in cadrul POS CCE 2007 –
2013 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- monitorizare a durabilitatii proiectelor finantate in cadrul POS CCE 2007 – 2013 in Regiunea de Dezvoltare Sud-Est;
- sprijinirea Autoritatii de Management pentru POS CCE (AM POS CCE) pentru intocmirea Raportului Anual 2015 si a Raportului Final de
Implementare.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Sprijin pentru monitorizarea si verificarea din punct de vedere tehnic si financiar a unui numar de 30 de proiecte finantate in cadrul POS
CCE 2007 – 2013, Axa Prioritara 1 „Un sistem inovativ si eco-eficient de productie”, Apelul de proiecte nr. 5;
2. Sprijin pentru monitorizarea durabilitatii unui numar de 327 de proiecte finantate in cadrul POS CCE 2007 – 2013, Axa Prioritara 1 „Un
sistem inovativ si eco-eficient de productie” – Operatiunea 1.1.1 „Sprijin financiar in valoare de pana la 1.065.000 lei acordat pentru
investitii in IMM-uri”, Operatiunea 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internationale”, Operatiunea 1.1.3
„Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare”, Operatiunea 1.3.2 „Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor” si Axa
Prioritara 3 „ Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Operatiunea 3.1.1 „Sprijinirea accesului la
broadband si la serviciile conexe”;
3. Sprijin pentru elaborarea Raportului Final de Implementare (RFI).

Rezultate asteptate:
Detalii rezultat - Componenta 1
1. Asigurarea unui management financiar corect, eficient care sa previna aplicarea corectiilor financiare;
Asigurarea unei monitorizari permanente a stadiului indeplinirii/mentinerii indicatorilor stabiliti prin contractul de finantare pentru perioada
de durabilitate in scopul prevenirii corectiilor financiare cauzate de neindeplinirea acestora
2. Asigurarea unor previziuni financiare corecte si realiste la nivelul Axei Prioritare 1 a POS CCE 2007-2013
Indicator de verificare: Fluxuri previzionate lunare transmise catre AM POS CCE, la solicitarea acesteia
3. Asigurarea unui management financiar corect, eficient care sa previna aplicarea corectiilor financiare la nivelul beneficiarilor
Indicator de verificare: - 100 dosare de achizitii verificate
4. Asigurarea unui management financiar corect, eficient care sa previna aplicarea corectiilor financiare la nivelul beneficiarilor
Indicator de verificare: - 47 cereri de rambursare si documente justificative verificate administrativ in proportie de 100%
5. Realizarea unor verificari de managament adecvate, in conformitate cu prevederile Acordului cadru de delegare atributii
Indicator de verificare: -33 vizite la fata locului cu ocazia verificarii cererilor de rambursare ale beneficiarilor
6. Asigurarea cerintelor de informare si raportare catre Comisia Europeana conform regulamentelor comunitare in vigoare
Indicator de verificare: - 47 de cereri de rambursare introduse in SMIS
7. Asigurarea unei monitorizari permanente a stadiului indeplinirii/mentinerii indicatorilor stabiliti prin contractul de finantare pentru
perioada de implementare a proiectelor
Indicator de verificare: - 47 rapoarte finale de progres insotite de documente justificative verificate
8. Analizarea progresului proiectului, a gradului de indeplinire a conditiilor contractuale in scopul identificarii unor posibile probleme care
ar putea afecta buna implementare a proiectului
Indicator de verificare: - 33 vizite de monitorizare finale efectuate la locatiile de implementare ale proiectelor
9. Verificarea respectarii de catre beneficiarii din cadrul POS CCE a prevederilor contractului de finantare
Indicator de verificare: 100% solicitari de modificare a contractelor de finantare verificate la nivelul ADR SE – OI POS CCE
10. Asigurarea cerintelor de informare si raportare catre Comisia Europeana conform regulamentelor comunitare in vigoare
Indicator de verificare: 100% informatii colectate in etapa de monitorizare a proiectelor introduse in baza de date SMIS
11. Asigurarea unei monitorizari permanente a stadiului indeplinirii/mentinerii indicatorilor stabiliti prin contractul de finantare pentru
perioada de durabilitate in scopul prevenirii corectiilor financiare cauzate de neindeplinirea acestora
Indicator de verificare: - 330 de proiecte monitorizare in etapa de mentinere obligatorie a investitiilor
12. Imbunatatirea continua a sistemului de management si a operatiunilor desfasurate de catre ADR SE, in calitate de OI POS CCE
Indicator de verificare: 100% masuri implementate conform planurilor de actiune elaborate de AM POS CCE, ca urmare a recomandarilor
rezultate în urma misiunilor de audit extern POS CCE si raportarea catre AM POS CCE;
13.  Prevenirea, identificarea si raportarea abaterilor de la legalitate, regularitate si conformitate in raport cu dispozitiile nationale si
comunitare si ale contractelor de finantare incheiate cu beneficiarii
Indicator de verificare: 100% nereguli cu sau fara impact financiar identificate si raportate corespunzator
14. Monitorizarea POS CCE la nivelul regiunii prin activitati de documentare asupra stadiului implementarii programului, prin culegerea de

Rezultate
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date si informatii conform sistemului de indicatori specifici de monitorizare a programului, transmis de catre AM POS CCE;
Indicator de verificare: - 1 raport final de implementare elaborat si transmis AM POS CCE;
- rapoarte periodice sau ad-hoc privind stadiul proiectelor / stadiul îndeplinirii indicatorilor si obiectivelor asumate / alte rapoarte solicitate
de catre AM POS CCE.
15. Asigurarea unui cadru institutional eficient pentru cresterea gradului de absorbtie a fondurilor nerambursabile
Indicator de verificare: Proceduri operationale actualizate, avizate de catre Directorul Directiei Implementare POS CCE, aprobate de catre
Directorul General al ADRSE si avizate de catre AM POS CCE.
16. Asigurarea unei abordari coerente si unitare cu privire la aspecte privind durabilitatea investitiilor finantate din instrumente structurale
Indicator de verificare: Participarea la 29 intalniri de lucru relevante, din care minim 1 reuniune a CM POS CCE 2007 - 2013
17. Pastrarea documentelor, conform procedurii interne privind arhivarea
Indicator de verificare: Documentele legate de indeplinirea atributiilor delegate arhivate de catre ADR SE, cu respectarea procedurii
interne privind arhivarea si pastrate timp de 5 ani de la închiderea oficiala a POS CCE.

Activitatea 2 Managementul proiectului
Rezultat: Activitate cu caracter general care contribuie la realizarea tuturor rezultatelor previzionate
Indicator de verificare:
- 1 echipa de proiect constituita;
- 11 cereri de rambursare/rapoarte de progres intermediare depuse;
- 1 cerere de rambursare/raport de progres finale depuse;

Activitatea 3 Informare si publicitate pentru proiect
Rezultat: Informare transparenta si corecta a mass-media asupra proiectului finantat prin Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice 2007 - 2013
Indicator de verificare:
- 1 comunicat de presa la începerea activitatilor din proiect
- 1 comunicat de presa la finalizarea activitatilor proiectului publicate intr-un ziar cu acoperire regionala/nationala;
- afisarea pe site-ul www.adrse.ro a unei scurte descrieri a proiectului, a obiectivelor si rezultatelor acestuia, evidentiind contributia
financiara din partea Uniunii Europene;
- expunerea unui afis cu informatii despre proiect (dimensiune minima A3), inclusiv despre contributia financiara din partea Uniunii
Europene, într-un loc cu maxima vizibilitate pentru public;
- materiale inscriptionate conform regulilor de identitate vizuala descrise la activitatea 3 pct. 3;
- etichete aplícate pe toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului, daca vor fi prevazute astfel de achizitii.

Activitati previzionate:
Activitatea 1 – Realizarea atributiilor delegate prin acordul cadru de delegare privind procesul de închidere a POS CCE 2007– 2013 în
Regiunea Sud-Est în perioada 2016-2018
Subactivitati:
Subactivitatea 1.1 Intocmirea fluxurilor previzionate pentru acordare rambursarii
Subactivitatea 1.2 Verificarea dosarelor de Achizitii
Subactivitatea 1.3 Verificarea documentelor justificative ce insotesc cererile de rambursare
Subactivitatea 1.4 Verificarea pe teren a conformitatii datelor din cererile de rambursare si întocmirea rapoartelor de vizita la fata locului
Subactivitatea 1.5 Introducerea în SMIS a informatiilor privind cererile de rambursare
Subactivitatea 1.6 Monitorizarea implementarii proiectelor finantate în cadrul POS CCE 2007 – 2013 - Verificarea rapoartelor de progres
depuse de catre beneficiar
Subactivitatea 1.7 Efectuarea vizitelor de Monitorizare
Subactivitatea 1.8 Procesarea solicitarilor de modificare a contractelor de finantare încheiate cu beneficiarii (prin Act aditional sau
notificare)
Subactivitatea 1.9 Introducerea în SMIS a informatiilor privind monitorizarea proiectelor
Subactivitatea 1.10 – Monitorizarea durabilitatii investitiilor si a îndeplinirii indicatorilor post-implementare
Subactivitatea 1.11 – Implementarea masurilor incluse în planurile de actiune elaborate de AM ca urmare a recomandarilor rezultate în
urma misiunilor de audit extern
Subactivitatea 1.12 – Identificarea, raportarea, prevenirea si propunerea de corectii financiare ca urmare a neregulilor identificate la
nivelul beneficiarilor POSCCE
Subactivitatea 1.13 – Contributia la elaborarea Raportului Final de Implementare a POS CCE 2007-2013 (RFI)
Subactivitatea 1.14 – Revizuirea procedurilor interne de lucru pentru POSCCE
Subactivitatea 1.15 – Participarea la intalniri de lucru/reuniuni, seminarii etc. relevante pentru implementarea activitatilor proiectului
Subactivitatea 1.16 – Arhivarea documentelor legate de indeplinirea atributiilor delegate

Activitate: Activitatea 2 – Managementul proiectului
Subactivitatea 2.1 Managementul Proiectului

Activitate: Activitatea 3 – Informare si publicitate pentru proiect
Subactivitatea 3 – Informare si publicitate pentru proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR SE în perioada 2018-2019 în vederea implementarii Programului Operational
Regional 2014-2020 în Regiunea de Dezvoltare Sud–Est

120626

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 04 IUL 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2018

31 DEC 2019
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Valoarea totală proiect: 32,529,405.90 LEI

32,529,405.90 LEIValoare eligibilă proiect:

32,529,405.90 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 32,529,405.90 LEI

Rambursare efectivă: 31,123,615.33 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

Prin proiect s-a asigurat sprijinul financiar necesar OI POR Regiunea SUD-EST pentru implementarea transparenta si eficienta a POR,
prin indeplinirea tuturor activitatilor specifice atributiilor delegate prin Acordul Cadru de delegarea atributiilor privind implementarea POR
2014-2020 de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Realizarea atributiilor delegate pentru implementarea POR prin:
- dezvoltarea structurii necesare realizarii atributiilor delegate; organizarea activitatii de evaluare, selectie si contractare,
- monitorizare, verificare proiecte si diferite activitati conform procedurilor de lucru;
- organizarea activitatii de monitorizare si evaluare a POR;
- organizarea activitatii de help-desk pentru solicitanti si beneficiari;
- organizarea structurii suport necesare implementarii atributiilor delegate;
- asigurarea bazei materiale necesare sustinerii desfasurarii activitatilor;
- organizarea activitatii de sprijinire a autoritatilor urbane pentru Axa 4.
2. Implementarea masurilor de informare si publicitate prevazute in Planul de Comunicare pentru POR 2014-2020 la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, pentru anii 2018-2019, in vederea asigurarii informarii si comunicarii catre potentialii beneficiari, beneficiarii de
finantare POR, cat si catre publicul larg, in conditii de transparenta si tratament egal.

- 24 de luni de remunerare a personalului implicat in implementarea POR
- 100% deplasari realizate
- 2 studii realizate;
- 100% Cereri de Finantare evaluate tehnic si financiar acceptate in aceasta etapa, in conformitate cu procedurile de lucru;
- 3 studii realizate; 100% cereri de finantare evaluate tehnic si financiar acceptate in aceasta etapa, in conformitate cu procedurile de
lucru; 643 persoane instruite (OI, suport si beneficiari); 100% servicii de expertiza asigurate pentru toate situatiile identificate; 1 sedinta
CM POR organizata; 2 întâlniri Consortiul Regional de Inovare al Regiunii Sud-Est, 2 întâlniri regionale ca urmare a solicitarii Joint
Research Centre, 4 întâlniri Grup Tematic Regional, respectiv, 5 întâlniri regionale ca urmare a solicitarii Joint Research Centre si 1 curs
de instruire potentialii beneficiari ai AP 1, 1 plan de comunicare implementat; 100% servicii suport asigurate.
- 100% servicii de expertiza asigurate pentru toate situatiile identificate;
- 100% baza materiala asigurata
- 24 de luni de functionare a OI POR Sud-Est

Rezultate

Asigurarea salarizarii personalului implicat în realizarea atributiilor delegate
Asigurarea cheltuielilor de deplasare a personalului ADR/OI pentru realizarea atributiilor delegate
Asigurarea serviciilor necesare realizarii atributiilor delegate
Asigurarea bazei materiale necesare realizarii atributiilor delegate
Asigurarea functionarii Organismului Intermediar in vederea realizarii atributiilor delegate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sprijin logistic si salarial pentru ADR SE, în calitate de OI POS CCE, în procesul de închidere a POS
CCE 2007 - 2013 (II)

126789

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: 04 IUN 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2019

31 DEC 2019

Valoarea totală proiect: 543,077.04 LEI

536,816.44 LEIValoare eligibilă proiect:

536,816.44 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 536,816.44 LEI

Rambursare efectivă: 481,934.35 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

Acordarea de sprijin pentru gestionarea si implemetarea transparenta si eficienta a Instrumentelor Structurale în procesul de închidere a
POS CCE 2007-2013.
Obiectivele specifice ale proiectului
Sprijinirea procesului de închidere a POS CCE 2007 – 2013, prin îndeplinirea corespunzatoare si la timp a tuturor atribu?iilor delegate de
catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivita?ii Economice (AM POS CCE) catre
ADR SE, in calitate de OI POS CCE, prin asigurarea de sprijin logistic si salarial pentru personalul implicat în închiderea POS CCE.

85 de proiecte monitorizate in etape de mentinere obligatorie a investitiilor
1 arhiva constituita prin arhivarea proiectelor finantate prin POS CCE
1 comunicat de presa la deschiderea proiectului;
1 comunicat de presa la finalizarea proiectului
12 luni asigurare sprijin logistic si salarial pentru procesul de inchidere a POSCCE

Rezultate

1. Monitorizarea durabilitatii proiectelor
1.1 Monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de rezultat
1.2 Identificarea, raportarea, prevenirea si propunerea de corectii financiare ca urmare a neregulilor identificate la nivelul beneficiarilor
POS CCE
1.3 Arhivarea documentelor legate de indeplinirea atribu?iilor delegate
2. Managementul proiectului
2.1 Managementul proiectului
3. Informare si publicitate
3.1 Informare si publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sprijin pentru ADR SE in perioada 2020-2021 in vederea implementarii POR 2014-2020 in Regiunea
de Dezvoltare Sud-Est

137248

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 18 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2020

31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 40,000,000.00 LEI
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40,000,000.00 LEIValoare eligibilă proiect:

40,000,000.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 40,000,000.00 LEI

Rambursare efectivă: 6,926,978.49 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

Obiective proiect
Asigurarea sprijinului financiar necesar OI POR Regiunea Sud-Est pentru realizarea activitatilor specifice atributiilor delegate prin Acordul
Cadru de delegare a atributiilor privind implementarea POR 2014-2020
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea atributiilor delegate pentru implementarea POR prin:
- dezvoltarea si functionarea structurii necesare realizarii atributiilor delegate; organizarea activitatii de evaluare, selectie si contractare a
cererilor de finantare, monitorizarea si verificarea proiectelor si diferite activitati conform procedurilor de lucru;
- organizarea activitatii de monitorizare si evaluare a POR 2014-2020; Activitatea de planificare si programare pentru POR 2021-2027;
- organizarea activitatii de help-desk pentru solicitanti si beneficiari;
- organizarea structurii suport necesare implementarii atributiilor delegate;
- asigurarea bazei materiale necesare sustinerii desfasurarii activitatilor;
- organizarea activitatii specifice pentru implementarea Axei 4.
2. Implementarea masurilor de informare si publicitate prevazute in Planul de Comunicare pentru POR 2014-2020 la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, pentru anii 2020-2021, in vederea asigurarii informarii si comunicarii catre potentialii beneficiari, beneficiarii de
finantare POR, cat si catre publicul larg, in conditii de transparenta si tratament egal.

subactivitatea 1.1.
- 24 de luni de remunerare a personalului implicat in implementarea POR, respectiv:
- 132 persoane implicate in implementarea POR la data de 01 ianuarie 2020 (personal OI: 96, din care 3 persoane au contractul de
munca suspendat, personal suport: 36 persoane, din care 1 persoana are contractul de munca suspendat)
- 140 persoane implicate in implementarea POR la data de 31 decembrie 2021, din care 104 persoanal OI si 36 persoane in categoria
personal suport
2. subactivitatea 1.2
100% deplasari realizate
3. I. 100% cereri de finantare evaluate tehnic si financiar acceptate in aceasta etapa, in conformitate cu procedurile de lucru;
II.100% servicii de expertiza asigurate pentru toate situatiile identificate;
III. - 4 studii realizate;
IV. persoane instruite (OI si suport): 156 persoane;
V. 10 întâlniri de lucru cu membrii grupurilor de lucru la nivel local si regional;
VI. 1 plan de comunicare implementat;
VII. 100% servicii suport asigurate.
4. subactivitatea 1.4
100% baza materiala asigurata
5. subactivitatea 1.5
24 de luni de functionare a OI POR Sud-Est

Rezultate

1.1 Asigurarea salarizarii personalului implicat în realizarea atributiilor delegate
1.2 Asigurarea cheltuielilor de deplasare a personalului ADR/OI pentru realizarea atributiilor delegate
1.3 Asigurarea serviciilor necesare realizarii atributiilor delegate
1.4 Asigurarea bazei materiale necesare realizarii atributiilor delegate

Activităţi finanţate
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1.5 Asigurarea functionarii Organismului Intermediar in vederea realizarii atributiilor delegate

Asistenţă solicitată

Agentia a fost infiintata in februarie 1999, ca structura executiva a Consiliului de Dezvoltare Regionala Sud-Est si functioneaza in
conditiile legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, in conformitate cu prevederile statutului de organizare si functionare
aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regionala.

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  1

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILADenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

4205670Cod de înregistrare fiscală/CIF:

2014Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

28/02/1992

8411 - Servicii de administrate publica generalaCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Municipiul Brăila, România, Str. Piata Independentei nr. 1, , judeţul Brăila, cod poştal 810124,
România

Adresa poştală:

Telefon/Fax: 0239694947 / 0239692394

dragomir.viorelmarian@primariabraila.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariabraila.ro

PRIMAR

VIOREL MARIAN DRAGOMIR

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0721209662 / -

dragomir.viorelmarian@primariabraila.ro

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

Trezoreria
Municipiului Braila

Delfinului, nr.1, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810120,Brăila, România

RO63TREZ15121
45020101XXX

Braila

Trezoreria
Municipiului Braila

Delfinului, nr.1, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810210,Brăila, România

RO79TREZ15150
40XXX000378

Braila

Trezoreria
Municipiului Braila

Delfinului, nr.1, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810210,Brăila, România

RO93TREZ15121
A426900XXXX

Braila

Trezoreria
Municipiului Braila

Delfinului, nr.1, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810210,Brăila, România

RO71TREZ15121
A480201XXXX

Braila

DATE FINANCIARE
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Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

Trezoreria
Municipiului Braila

Delfinului, nr.1, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810210,Brăila, România

RO18TREZ15121
A480202XXXX

Braila

Trezoreria
Municipiului Braila

Delfinului, nr.1, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810210,Brăila, România

RO80TREZ15121
A480102XXXX

Braila

Trezoreria
Municipiului Braila

Delfinului, nr.1, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810210,Brăila, România

RO36TREZ15121
A480101XXXX

Braila

Trezoreria
Municipiului Braila

Delfinului, nr.1, Localitate
Municipiul Brăila, Cod postal:
810210,Brăila, România

RO27TREZ15121
A480103XXXX

Braila

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

295 2,634,094,936.
00

01/01/2014 -
31/12/2014 302,754,665.00

319 2,930,661,341.
00

01/01/2015 -
31/12/2015 342,500,426.00

281 2,955,459,627.
00

01/01/2016 -
31/12/2016 312,427,010.00

256 3,005,797,708.
00

01/01/2017 -
31/12/2017 363,255,956.00

254 2,983,506,983.
00

01/01/2018 -
31/12/2018 236,021,520.00

262 3,359,471,006.
00

01/01/2019 -
31/12/2019 322,589,559.00

263 3,397,330,205.
00

01/01/2020 -
31/12/2020 341,541,037.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Reabilitarea si dotarea cu echipament specific a corpurilor D,E, F ale centrului de asistenta paleativa
Sfanta Maria Braila

3518

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 233 / 29 APR 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

30 APR 2009

29 SEP 2011

Valoarea totală proiect: 3,352,221.91 LEI

3,352,221.91 LEIValoare eligibilă proiect:

3,352,221.91 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,285,177.47 LEI

Rambursare efectivă: 3,276,442.23 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

FINANŢĂRI
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Detalii proiect

Obiective

Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, in general si in mod
deosebit a municipiului Braila si a localitatilor adiacente, corespunzator nevoilor si resurselor specifice, prin imbunatatirea infrastructurii
sociale.
Se urmareste imbunatatirea infrastructurii sociale prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea populatiei cu servicii esentiale,
contribuind astfel la atingerea obiectivului European al coeziunii economice si sociale prin sprijinirea institutiilor locale.
La nivel local, se urmareste asigurarea conditiilor in vederea imbunatatirii infrastructurii  serviciilor de sanatate si sociale, in vederea unui
trai mai bun pentru membrii comunitatii.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • Amenajarea si dotarea cu echipament specific a corpurilor D,E,F, conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea

lucrărilor şi încheierea Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie
conform legislaţiei în vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

 • Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de reabilitarea constructiilor existente -structura si arhitectura, reabilitare retele apa-canal, executie instalatii

interioare;
- dotări cu echipament specific;
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare si modernizare strada Grivita din municipiul Braila

1478

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 235 / 29 APR 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

30 APR 2009

29 IAN 2012

Valoarea totală proiect: 25,709,966.66 LEI

20,735,200.00 LEIValoare eligibilă proiect:

20,735,200.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 20,320,496.00 LEI

Rambursare efectivă: 13,304,780.29 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea innfrastructurii stradale pentru cresterea mobilitatii persoanelor, bunurilor si
serviciilor in vederea stimularii dezvoltarii economice durabile.
Obiectivele specifice au in vedere : imbunatatirea infrastructurii rutiere, largirea strazii la trei/patru benzi de circulatie, , sistematizarea
intersectiilor, trotuarelor si a spatiilor verzi.

Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.

• Reabilitarea infrastructurii rutiere si a utilitatilor publice (canalizare, apa, termoficare, telecomunicatii, iluminat public) ,
imbunatatirea conditiilor de protectie a mediului.

Rezultate

Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de reabilitare, modernizare str. Grivita
-reabilitare utilitati publice;
-imbunatatirea conditiilor de protectia mediului.
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Consolidarea si reabilitarea Grupului scolar Grigore Moisil

3614

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 477 / 29 IUL 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

30 IUL 2009

29 IAN 2011

Valoarea totală proiect: 5,904,909.13 LEI

4,962,108.51 LEIValoare eligibilă proiect:

4,962,108.51 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,862,866.34 LEI

Rambursare efectivă: 3,028,728.18 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, pentru asigurarea unui process educational la
standard europene si a cresterii participarii populatiei scolare si a adultilor la procesul educatiei.
Obiectivul specific al proiectului este imbunatatirea infrastructurii educationale prin lucrari de interventie ce constau in
consolidarea,reabilitarea si dotarea cu materiale didactice si echipamente IT a imobilului in care-si desfasoara activitatea Grupului scolar
Grigore Moisil.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
• Lucrari de consolidare si reabilitare a imobilului,
• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul

mass media;
 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrari de interventie ce constau in consolidarea si reabilitarea imobilului.
- dotări I.T. şi materiale didactice .
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Consolidare si reabilitare Scoala cu clasele I-VIII nr. 17 Ecaterina Teodoroiu

3613

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 476 / 29 IUL 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

30 IUL 2009

29 AUG 2010

Valoarea totală proiect: 1,945,247.78 LEI

1,634,662.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,634,662.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,601,968.76 LEI

Rambursare efectivă: 977,072.43 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, pentru asigurarea unui process educational la
standard europene si a cresterii participarii populatiei scolare si a adultilor la procesul educatiei.
Obiectivul specific al proiectului este imbunatatirea infrastructurii educationale si a dotarii scolii prin consolidarea, modernizarea si
amenajarea imobilului in care desfasoara activitatea Scoala nr. 17 Ecaterina Teodoroiu.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
• Lucrari de consolidare si reabilitare a imobilului.
• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul

mass media;
 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrari de interventie ce constau in consolidarea si reabilitarea imobilului.
- dotări I.T. şi materiale didactice .
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reparatii capitale la Liceul cu Program Sportiv Braila

7515

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 589 / 05 NOI 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

06 NOI 2009

05 OCT 2011

Valoarea totală proiect: 2,954,030.25 LEI

2,302,665.00 LEIValoare eligibilă proiect:

2,302,665.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,256,611.70 LEI

Rambursare efectivă: 1,647,438.70 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului vizeaza imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie, pentru asigurarea unui process educational la
standard europene si a cresterii participarii populatiei scolare si a adultilor la procesul educatiei.
Obiectivul specific al proiectului este imbunatatirea infrastructurii educationale prin lucrari de interventie ce constau in reabilitarea,
modernizarea si amenajarea imobilului in care-si desfasoara activitatea Liceul cu Program Sportiv Braila.

          Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
• Lucrari de reparatii capitale si masuri ce privesc modernizarea si amenajarea spatiilor utile desfasurarii procesului instructiv-

educativ.
• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul

mass media;
 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrari de reparatii capitale, modernizarea si amenajarea spatiilor;
- dotări I.T. şi materiale didactice pentru laboratoare şi cabinete metodice.
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reparatii cladire Scoala cu clasele I-VIII Gheorghe Naum (Scoala 24)

10962

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 658 / 22 MAR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

23 MAR 2010

11 MAI 2011

Valoarea totală proiect: 3,457,223.03 LEI

2,910,154.27 LEIValoare eligibilă proiect:

2,910,154.27 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,473,631.13 LEI

Rambursare efectivă: 1,046,513.90 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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 al proiectului vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie pentru realizarea procesului educaţional la
standarde europene si a cresterii participării populaţiei şcolare si a adultilor la procesul educaţional.
Obiectivul specific al investiţiei prezentate este îmbunătaţirea infrastructurii educationale prin consolidarea si amenajarea cladirii in care
isi desfasoara activitatea Scoala Gheorghe Naum din str. Carabusului nr. 2 Braila.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • O clădire,consolidata, amenajata si dotată conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi încheierea

Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în
vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de rezistenta si consolidare ( arhitectura, amenajari interioare si axteriooare, extindere rampa acces persoane cu

dizabilitati, instalatii :electrice, apa-canal, PSI, reabilitare canal termic) la imobilului în care işi desfaşoară activitatea eleviii şcolii cu clasele
I-VIII Gheorghe Naum din Brăila:

- dotări I.T. şi materiale didactice pentru laboratoare şi cabinete (matematică, informatică, fonetic);
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere pe verticala (mansardare) Scoala cu clasele I-VIII Vlaicu Voda Braila

12296

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 710 / 15 APR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

16 APR 2010

08 FEB 2012

Valoarea totală proiect: 4,886,892.08 LEI

4,106,632.00 LEIValoare eligibilă proiect:

4,106,632.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,024,499.36 LEI

Rambursare efectivă: 2,514,154.96 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 vizează îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie pentru realizarea procesului educaţional la
standarde europene si pentru  cresterea participării populaţiei şcolare  la procesul educaţional.
Obiectivul specific al investiţiei prezentate este îmbunătaţirea si modernizarea condiţiilor de învăţământ din Şcoala cu clasele I-VIII Vlaicu
Voda din Municipiul Brăila prin:
-extinderea cu un nivel de mansardă a clădirii existente.
- reabilitarea, reorganizarea şi dotarea cu utilităţi corespunzatoare şi moderne a tuturor spatiilor.
- achiziţionarea de echipamente didactice şi IT.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • O clădire extinsă cu un nivel de mansardă, amenajată şi dotată conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea

lucrărilor şi încheierea Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie
conform legislaţiei în vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.

• Lucrări de reabilitare, reorganizare şi dotarea cu utilităţi corespunzatoare şi moderne a tuturor spatiilor.
- extinderea pe verticală a clădirii cu mansardă, reabilitarea clădirii existente;
- dotări I.T. şi materiale didactice
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea si reabilitarea strazii Calea Galati pe tronsonul cuprins intre Bd. Dorobantilor si strada
Mircea Malaeru colt cu strada Costache Negruzzi

19840

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1202 / 30 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

31 DEC 2010

30 AUG 2013

Valoarea totală proiect: 12,961,104.00 LEI

8,254,610.00 LEIValoare eligibilă proiect:
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8,254,610.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,089,517.80 LEI

Rambursare efectivă: 7,993,387.19 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea şi reabilitarea străzii Calea Călărşsilor din Municipiul Brăila pe tronsonul cuprins între
Bulevardul Dorobanţilor şi Bulevardul Independenţei

19839

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1203 / 30 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

31 DEC 2010

30 AUG 2012

Valoarea totală proiect: 37,329,439.60 LEI

29,741,443.67 LEIValoare eligibilă proiect:

29,741,443.67 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 29,146,614.80 LEI

Rambursare efectivă: 23,375,792.54 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

-Modernizarea si reabilitarea străzii Calea Călăraşilor pe tronsonul cuprins intre Bd.
Dorobanţilor şi Bd. Independentei prin:
- Reabilitarea şi modernizarea a 1,33 km de cale dublă linie de tramvai;
- Reabilitarea şi modernizarea a 20.800 m.p. de stradă;
- Reabilitarea şi modernizarea a 6.500 m.p. de parcări, trotuare si alveole;
- Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă pe o lungime de 1.128 m.l.;
- Reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime de 1.106 m.l.;
- Realizarea unui numar de 173 de locuri de parcare;
- Reabilitarea a 4 staţii de autobuz cu alveole.

Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.

          • Modernizarea si reabilitarea străzii Calea Călăraşilor pe tronsonul cuprins intre Bd.
Dorobanţilor şi Bd. Independentei – strada, linie de tramvai, parcari, trotuare, alveole,
-reabilitare retea apa-canal, -realizare locuri de parcare, -reabilitare statii de autobus, conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic,
recepţionarea lucrărilor şi încheierea Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor
de execuţie conform legislaţiei în vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
- Achiziţie lucrări;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare;
- Achiziţia publică a prestatorului de furnizare de dotări;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
Modernizarea si reabilitarea străzii Calea Călăraşilor pe tronsonul cuprins intre Bd.
Dorobanţilor şi Bd. Independentei
•  Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la
dispoziţie;
•  Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
•  Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare zona de promenadă cuprinsă între Str.Calea Calăraşilor şi Faleza Dunării”

26051

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1699 / 25 MAI 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

26 MAI 2011

25 IAN 2014

Valoarea totală proiect: 15,639,143.60 LEI

15,626,787.99 LEIValoare eligibilă proiect:

15,626,787.99 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 15,314,252.23 LEI

Rambursare efectivă: 13,369,607.33 LEI
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Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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:
Zona de promenadă cuprinsă între Strada Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării, cunoscută sub denumirea „Esplanada Dunării ”, obiectiv
reprezentativ al municipiului Brăila face parte din categoria dotarilor urbane de tip parc public central cu funcţiuni polivalente vizînd pe
termen lung urmatoarele obiective:
• cresterea confortului urban al locuitorilor;
• cresterea posibilitatilor de petrecere a timpului liber, in aer liber;
• cresterea premiselor pentru dezvoltarea activitatilor de turism si agrement;
• reducerea cheltuielilor de intretinere si reabilitare a infrastructurii urbane;
• cresterea atractivitatii pentru investitori prin asigurarea unui mediu propice pentru dezvoltarea mediului de afaceri;
• imbunatatirea aspectului urban;
• dezvoltarea durabila a Municipiului Braila, din punct de vedere economic;
Obiectivele specifice: constau in solutia adoptata privind lucrari complexe de reabilitare, cu utilizarea unor materiale de calitate  adecvate
functiunilor, care sa puna in valoare elementele de arta monumentala ale fantanilor, in jurul carora graviteaza intregul ansamblu de
promenada, recreere cu eliminarea definitiva a cauzelor ce au provocat degradarile:
• reabilitarea fântinilor arteziene constructii, hidroizolatii, finisaje, placaje;
• reabilitarea fântinilor parte mecanica si hidraulica;
• refacerea volumetriei fantânii circulare in zona bazinului superior;
• refacerea zonelor de promenada afectate de tasari;
• refacerea in totalitate a pavajelor executate din travertin si marmura, materiale nerecomandate pentru terase circulabile in aer
liber;
• refacerea lucrarilor de infrastructura apa, canalizare, iluminat;
• realizarea amenajarilor pentru persoane cu dizabilitati;

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.

      • -Lucrari de reabilitare, consolidare, modernizare a platformelor pietonale de promenada, a scuarurilor, spatiilorde odihna si recreere,
a bazinelor( cuvelor), spatiilor tehnice si dotarilor aferente promenadei, precum si lucrari de realizare a amenajarilor speciale pentru
persoane cu dizabilitati; Lucrari de remodelare peisagera, amenajare spatii verzi, peluze, spatii de prezentare si expunere sezoniera
plante decorative, parc dendrologic; Lucrari de reabilitare a instalatiilor si echipamentelor electrice de iluminat public si ale spatiilor
tehnice, ale instalatiilor de apa si canalizare, instalatiilor mecanice, hidraulice si celelalte lucrari conexe; instalatii apa canal; instalatii
electrice; Instalatii mecanice si hidraulice, conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi încheierea Procesului
Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în vigoare,
proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;
    • Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul mass
media;
    • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; -

Activităţi finanţate
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 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Reabilitare zona de promenadă cuprinsă între Str. Calea Calăraşilor şi Faleza Dunării”

• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la
dispoziţie;

• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Cod SMIS:

Reabilitare Pasaj Pietonal Piaţa Independenţei-Municipiul Brăila

21465

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1698 / 25 MAI 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

26 MAI 2011

25 IUL 2014

Valoarea totală proiect: 4,913,488.10 LEI

4,913,488.10 LEIValoare eligibilă proiect:

4,913,488.10 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,815,218.34 LEI

Rambursare efectivă: 4,737,196.25 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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

Dezvoltarea socio-economica durabila a municipiului Braila, prin punerea in valoare a patrimoniului arhitectural local.
Obiectivele specifice sunt:
1.Accentuarea rolului de spatiu public marcant al orasului prin redefinirea elementelor arhitectonice urbane;
2.Lucrari de constructii , reabilitare in cadul carora se vor realiza banci cu corpuri luminoase, jardiniere, 2 bazine cu jeturi de apa si lumini,
reabilitarea fantanii arteziene amplasata pe tronsonul B-dului Independentei dintre Str. Calea Calarasilor si Faleza Dunarii ;
3.Reconfigurarea spatiilor verzi aferente Platoului si tronsonului B-dul Independentei dintre Str. Calea Calarasilor si Faleza Dunarii;
4.Realizarea pavajelor si aleiilor pietonale cu dale de granit prevazute cu spoturi luminoase;

Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • reabilitarea zonei alcătuită din Platoul Pietonal cuprins între Strada Calea Călăraşilor şi sediul Unităţii Administrativ

Teritoriale a Municipiului  Brăila din Piaţa Independenţei nr. 1., cu o suprafaţă de 5999,51mp  şi a spaţiilor verzi aferente tronsonului

Rezultate
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Bulevardului Independenţei dintre Strada Calea Călăraşilor şi Faleza Dunării, cu o suprafaţă de 1176,90 mp (1100,73 mp spatii verzi+76,
17 mp fantana arteziana reabilitata, conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi încheierea Procesului Verbal; •
Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în vigoare, proiectului
tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;
       • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Reabilitare Pasaj Pietonal si spatii verzi, reabilitare fantana arteziana
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare Casa Petre Stefanescu Goanga

21464

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2164 / 12 AUG 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

13 AUG 2011

12 IUL 2014

Valoarea totală proiect: 1,868,956.81 LEI

1,505,160.81 LEIValoare eligibilă proiect:

1,505,160.81 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,475,057.59 LEI

Rambursare efectivă: 1,203,485.37 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in valorificarea eficienta a patrimoniului cultural al municipiului Braila in vederea
dezvoltarii durabile a turismului.

Obiective specifice pe temen scurt:
-reabilitarea Casei Petre Stefanescu Goanga;
-Introducerea obiectivului in circuitul turistic si cultural;
-Crearea a aproximativ 10 locuri de munca pa perioada executiei conform cocumentatiei faza I DALI.
Obiective specifice pe termen mediu-lung:
-Atragerea unui numar ridicat de vizitatori ai Casei Petre Stefanescu Goanga (aproximativ 200 de vizitatori in primul an dupa

reabilitarea);
-cresterea numarului de evenimente culturale locale;
-cresterea numarului de turisti in municipiului Braila;
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-Cresterea gradului de urbanism si imbunatatirea imaginii comunitatii per ansamblu
-Cresterea sperantei de viata si a calitatii vietii ca urmare a cresterii gradului de bunastare culturala a comunitatii;
-Cresterea gradului de igiena si confort vizual al zonei.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • Activitatile desfasurate in vederea reabilitarii Casei Petre Stefanescu Goanga, au constat in: imbunatatire structura de

rezistenta, lucrari de arhitectura, instalatii electrice, termice si sanitare, suprafete pietonale si sistematizare verticala. conform
specificaţiilor din Proiectul Tehnic; recepţionarea lucrărilor şi încheierea Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate,
supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; -
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de reabilitare a imobilului;
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Restaurarea si consolidarea cladirii Teatrului Maria Filotti Braila

32292

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2988 / 13 MAR 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

14 MAR 2012

31 AUG 2016

Valoarea totală proiect: 18,701,747.66 LEI

13,294,008.46 LEIValoare eligibilă proiect:

13,028,128.29 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 13,028,126.20 LEI

Rambursare efectivă: 13,028,126.20 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in valorificarea eficienta a patrimoniului cultural al municipiului Braila in vederea
dezvoltarii durabile a turismului.

Obiective specifice pe termen scurt:
Restaurarea si consolidarea Teatrului Maria Filotti Braila prin lucrari de introducere bariere chimice si realizarea unui sistem de

ventilare al subsolului impotriva igrasiei; realizare izolatii planseu peste etajul 2 si evacuarea molozului din pod  si a instalatiilor care nu
mai sunt folosite; lucrari de desfiintare si refacere sarpanta; reabilitarea zonelor ce sustin podul; consolidare pereti prin zidarie; repararea
corpului scarii dinspre corpul C1/2;; refacere structure termo si gidroizolatoare la terase.

Obiective specifice pe termen mediu-lung:
 -Atragerea unui numar ridicat de vizitatori;
-cresterea numarului de evenimente culturale locale;
-cresterea numarului de turisti in municipiului Braila;
-Introducerea obiectivului in circuitul turistic si cultural.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.

         • Restaurare si consolidare a cladirii Teatru Maria Filotti Braila, prin realizare lucrari de arhitectura (demontari si demolari,
amenajare spatii noi, lucrari de reparatii si refacere); lucrari de rezistenta; instalatii electrice, instalatii sanitare si termoventilatii.conform
specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi încheierea Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate,
supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;
     • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; -
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de restaurare si consolidare;
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare şi modernizare PARC MONUMENT

37835

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3614 / 29 IAN 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

30 IAN 2013

29 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 9,353,533.60 LEI

9,353,533.60 LEIValoare eligibilă proiect:

9,353,533.60 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 9,166,462.93 LEI

Rambursare efectivă: 9,022,402.26 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.
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 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 a constat în reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii publice urbane în vederea îmbunătăţirii
calităţii vieţii locuitorilor din Municipiul Brăila,
vizând pe termen mediu următoarele obiective:
-      Creşterea confortului urban al locuitorilor;
-      Creşterea posibilităţilor de petrecere a timpului liber în aer liber;
-      Creşterea premiselor pentru dezvoltarea activităţilor de turism şi agrement;
-      Reducerea cheltuielilor de întreţinere şi reabilitare a infrastructurii urbane;
-      Creşterea atractivităţii pentru investitori prin asigurarea unui mediu propice pentru dezvoltarea mediului de afaceri;
-      Îmbunătăţirea aspectului urban;
-      Dezvoltarea durabilă a Unităţii Administrativ Teritorială a Municipiului Brăila, din punct de vedere economic;
 Obiectivele specifice ale proiectului “Reabilitare şi modernizare PARC MONUMENT”   au fost:
-   Reabilitarea sistemului de irigaţii;
-     Modernizarea reţelei de apă;
-     Modernizarea reţelei de canalizare;
-    Reabilitarea fântânii arteziene;
-      Reabilitarea gardului prefabricat din beton;
-       Refacerea aleilor carosabile şi pietonale;
-      Amenajarea peisageră;
-      Amenajarea de locuri de relaxare şi spaţii de joacă pentru copii;
-      Montare mobilier stradal.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.

        • Reabilitare şi modernizare PARC MONUMENT,conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi încheierea
Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate,
         supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de reabilitare, modernizare si dotarea Parcului Monument
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

“Reabilitare clădire şcoală cu clasele I – VIII Sfântul Andrei“

13323

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: 3752 / 05 IUL 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

06 IUL 2013

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 3,877,452.47 LEI

3,136,760.72 LEIValoare eligibilă proiect:

3,136,760.72 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,074,025.51 LEI

Rambursare efectivă: 2,074,711.17 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 a vizat îmbunatăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces educaţional la
standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educational.
Obiectivul specific al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin lucrări de intervenţie ce constau în reabilitarea,
modernizarea şi amenajarea imobilului în care işi desfaşoară activitatea elevii şcolii cu clasele I-VIII Sfântu Andrei din Brăila.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
- Încheierea contractului de lucrări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
• O clădire extinsă cu un nivel de mansardă, amenajată şi dotată conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi
încheierea Procesului Verbal;
• Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în vigoare, proiectului
tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;
• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul mass media;
• Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
- Achiziţie lucrări;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare;
- Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de reabilitare, modernizare şi amenajare a imobilului în care işi desfaşoară activitatea eleviii şcolii cu clasele I-VIII Sfântu Andrei
din Brăila:
- extinderea pe verticală a clădirii cu mansardă, reabilitarea clădirii existente;
- realizarea la mansardă a 5 spaţii noi: cabinet desen, laborator fonic, laborator informatică, cabinet matematică, sală de
festivitaţi;
-  dotări I.T. şi materiale didactice pentru laboratoare şi cabinete (matematică, informatică, fonetic);
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;

Activităţi finanţate
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• Realizarea raportului de audit financiar.

Cod SMIS:

“Extindere pe verticală Şcoala cu cls. I – VIII Ion Creangă”

13322

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3867 / 15 OCT 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

16 OCT 2013

28 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 4,397,966.30 LEI

3,558,017.11 LEIValoare eligibilă proiect:

3,558,017.11 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,486,856.76 LEI

Rambursare efectivă: 1,735,587.71 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 proiectului a vizat îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde
europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
- Încheierea contractului de lucrări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
• O clădire extinsă cu un nivel de mansardă, amenajată şi dotată conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi
încheierea Procesului Verbal;
• Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în vigoare, proiectului
tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;
• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul mass media;
• Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
- Achiziţie lucrări;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare;
- Achiziţia publică a prestatorului de furnizare de dotări;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de extindere pe verticală, amenajarea şi dotarea spaţiilor din incinta nou creată:
- realizarea unui nivel de mansardă a clădirii existente;
- realizarea sălii de sport şi dotarea acesteia cu echipament sportiv;
- realizarea laboratoarelor de matematică şi informatică, a cabinetelor fonetic şi metodic;
- dotări I.T. pentru laboratoare şi cabinete (matematică, informatică, fonetic);
- realizarea a 2 săli de clasă;
- realizarea grupurilor sanitare şi a unui hol de acces.

Activităţi finanţate
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• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Cod SMIS:

Realizarea Centrului Comunitar Bunici si nepoti din Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny, nr.17

48199

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4158 / 10 MAI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2014

31 OCT 2016

Valoarea totală proiect: 3,585,421.78 LEI

3,550,701.78 LEIValoare eligibilă proiect:

3,550,701.78 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,479,687.74 LEI

Rambursare efectivă: 2,918,037.64 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea calitatii vietii, prin reabilitarea infrastructurii serviciilor sociale, pentru persoanele
defavorizate, inclusiv a persoanelor de etnie roma, din centrul istoric al municipiului.
Obiective specifice pe termen scurt:
-reabilitarea cladirii situata in Braila, str. Anghel Salygni nr.17;
-amenajarea si dotarea acestei cladiri cu destinatie centru comunitar;
-oferirea de servicii de formare profesionala, consiliere si indrumare pentru igiena, sanatate si gasirea unui loc de munca;
-asigurarea bazei materiale adecvate pentru derularea unui program scoala dupa scoala.
Obiective specifice pe termen lung:
-refacerea cladirii din str. Anghel Salygni nr.17, contribuind astfel la reabilitarea cladirilor din centrul istoric al municipiului;
-crearea cadrului necesar comunitatii defavorizate de petrecere a timpului liber, in mod constructive.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • Reabilitarea, amenajarea si dotarea cladirii cu destinatie centru comunitar, conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic,

recepţionarea lucrărilor şi încheierea Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor
de execuţie conform legislaţiei în vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;

Activităţi finanţate
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 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de reabilitarea, amenajarea si dotarea Centrului Comunitar “Bunici si nepoti” cu destinatie centru comunitar.
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar

Cod SMIS:

Renovarea imobilului situat in Str. Anchorei, nr 12(P+1) pentru asigurarea unor locuinţe sociale de
calitate

48172

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4157 / 10 MAI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 3,274,917.60 LEI

3,240,197.60 LEIValoare eligibilă proiect:

3,240,197.60 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,175,393.65 LEI

Rambursare efectivă: 1,622,521.14 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea dezvoltarii sociale intr-un mod durabil, potrivit nevoilor si resurselor locale specifice.
Obiectivul specific este cresterea rolului social al polului de dezvoltare si a calitatii infrastructurii sociale la nivelul municipiului Braila.
Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii vietii persoanelor care fac parte din categoriile sociale aflate in situatia de a solicita locuinte
sociale, in general, si implicit a categoriilor sociale defavorizate, inclusiv romi, in particular.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • Renovare si recompartimentare a imobilului conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi încheierea

Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în
vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;

Activităţi finanţate
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 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrari de renovare: consolidare, arhitectura, instalatii sanitare, instalatii hidraulice-statie hidrofor, instalatii termice,

amenajare CT, instalatii utilizare gaze; retea apa-canalizare.
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Cod SMIS:

Extindere centru social multifunctional Lacu Dulce Braila

48175

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4156 / 10 MAI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2014

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 636,769.67 LEI

525,397.00 LEIValoare eligibilă proiect:

525,397.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 514,889.06 LEI

Rambursare efectivă: 452,960.02 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

Proiectul urmareste imbunatatirea calitatii vietii persoanelor defavorizate, inclusiv a celor de etnie roma, prin cresterea de oferte de
servicii sociale acordata de administrati publica locala

Prin construirea unei extinderi a Centrului social multifunctional s-au realizat urmatoarele spatii cu dotarile corespunzatoare:
-o sala pentru spalatorie - dotata cu masini de spalat automate;
-o sala pentru acordarea de servicii de asistenta medicala primara - dotata cu pat medical, birou cu modul sertare, scaun, dulap
medicamente, dulap fise, aparat glicemie, termometru, cantar, stetoscop;
-o sala pentru acordarea de servicii de consiliere si educare pentru igiena, sanatate si gasirea unui loc de munca - dotata cu mese,
scaune, masa lector, scaun lector, dulap tip biblioteca, flipchart, cuier, laptop, videoproiector si ecran;
-doua sali pentru derularea programului after-scool cu pupitre, scaune, catedra, scaun, tabla neagra, cuier, dulap, laptop;
-hol - copiator, bancuta;
-grup sanitar.

Rezultate

Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
- Achiziţie lucrări;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare;
- Achiziţia publică a prestatorului de furnizare de dotări;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Realizarea unei extinderi cu spatiile dotate corespunzator.

Activităţi finanţate
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•  Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la
dispoziţie;
•  Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
•  Realizarea raportului de audit financiar.

Cod SMIS:

Reabilitare infrastructura rutiera in municipiul Braila

48507

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4149 / 10 MAI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2014

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 16,195,440.26 LEI

16,077,252.14 LEIValoare eligibilă proiect:

16,077,252.14 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 15,755,707.10 LEI

Rambursare efectivă: 12,245,683.80 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 proiectului "Reabilitare infrastructura rutiera in municipiul Braila" sunt urmatorele:
-fluidizarea traficului si imbunatatirea sigurantei circulatiei pe arterele de transport;
-modernizarea structurii aferente transportului public local;
-imbunatatirea standardului de viata al locuitorilor municipiului Braila;
-alinierea infrastructurii rutiere da la nivelul municipiului Braila la sistemul european de transport.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • lucrari realizate
-lungime strazi reabilitate = 7754.14 ml;
-nr. strazi/tronsoane pe care se realizeaza reabilitarea = 19;
-suprafata carosabila reabilitata = 41.087 mp, conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi încheierea

Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în
vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;
 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
- Achiziţie lucrări;

Activităţi finanţate
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- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Pe obiectivul de investitii s-au realizat urmatoarele lucrari:
-reabilitare carosabil;
-reabilitare trotuare (suprafata pietonala);
-lucrari conexe, prin care se coreleaza nivelul strazii cu nivelul proprietatilor riveranilor;
-semnalizare rutiera;
-spatii verzi.
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Cod SMIS:

Renovarea imobilului situat in Municipiul Braila, Str Rm. sărat, nr. 115, în vederea amenajării unor
locuinţe sociale de calitate

48837

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4160 / 10 MAI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2014

31 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 3,652,557.44 LEI

3,652,557.44 LEIValoare eligibilă proiect:

3,652,557.44 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,579,506.29 LEI

Rambursare efectivă: 2,446,397.28 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 consta in cresterea dezvoltarii durabile intr-un mod durabil, potrivit nevoilor sociale la nivelul municipiului Braila.
Obiectivul specific al proiectului a vizat cresterea rolului social al polului de dezvoltare si a calitatii infrastructurii sociale la nivelul
municipiului Braila.
Proiectul vizeaza imbunatatirea calitatii vietii persoanelor care fac parte din categoriile sociale aflate in situatia de a solicita locuinte
sociale, in general, si implicit a categoriilor sociale defavorizate, inclusiv romi, in particular.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • Renovarea si recompartimentarea imobilului prin realizarea a 4 garsoniere, 9 apartamente cu o camera, 12 apartamente cu

2 camere, si 2 apartamente cu 3 camere cu baie si bucatarie proprie, conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor
şi încheierea Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform
legislaţiei în vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate
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• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrari de renovare si recompartimentare prin lucrari de arhitectura, rezistenta, instalatii electrice, instalatii sanitare apa-

canal, instalatii termice;
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate Spitalul de Psihiatrie Sf.
Pantelimon, Municipiul Braila

40952

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4626 / 28 AUG 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

29 AUG 2014

15 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 15,159,925.13 LEI

15,159,925.13 LEIValoare eligibilă proiect:

15,159,925.13 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 14,856,726.62 LEI

Rambursare efectivă: 2,309,569.90 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:
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale prin :
• Stoparea trendurilor negative şi crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei;
• Adoptarea principiilor şi politicilor existente în domeniul sănătăţii publice la nivelul Uniunii Europene;
• Continuarea procesului de reformă a sistemului de sănătate în vederea ameliorării performanţelor acestuia, ca premisă
esenţială pentru îmbunătăţirea stării de sănătate.
Obiective specifice:
• Asigurarea unui nivel optim al stării de sănătate şi al calităţii vieţii populaţiei din România la toate etapele ciclului vieţii;
• Îmbunătăţirea controlului factorilor de risc comportamentali şi de mediu, precum şi depistarea precoce a bolilor;
• Îmbunătăţirea managementului sistemului de sănătate.
Obiectivul specific al proiectului il constituie imbunatatirea infrastructurii de sanatate prin lucrari de interventie  ce constau in reabilitarea,
modernizare si dotarea cu echipament specific ambulatoriului de specialitate al Spitalului de Psihiatrie ce deserveste toate localitatile din
judetul Braila (municipiul, orase, comune, sate), dar si localitati din alte judete.
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• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 •   Lucrari de arhitectura, lucrari de structura, lucrari de instalatii, achizitionarea si instalarea dotarilor, conform specificaţiilor

din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi încheierea Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi
certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
• Lucrări de reabilitare modernizare si dotare a Ambulatoriului de Specialitate Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon, Municipiul

Braila:
- dotări I.T. şi materiale didactice pentru laboratoare şi cabinete (matematică, informatică, fonetic);
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Construire Centru de Informare si Promovare Turistica din municipiul Braila

48108

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4633 / 24 SEP 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

25 SEP 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 622,794.28 LEI

601,503.48 LEIValoare eligibilă proiect:

601,503.48 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 589,473.41 LEI

Rambursare efectivă: 452,166.10 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii de informare si prezentare a zonelor si obiectivelor
turistice ale municipiului Braila, in vederea punerii in valoare a serviciilor de agrement si cazare din Braila si zonele limitrofe, prin
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promovarea sustinuta a obiectivelor turistice locale atat pe plan intern cat si international.
Obiective specifice:
-infiintarea Centrului de Informare si Promovare Turistica din municipiul Braila;
-instituirea unui sistem integrat si informatizat a ofertei turistice locale;
-promovarea potentialului turistic local.

• Încheierea contractelor de servicii necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect, realizate:
 - Încheierea contractului de lucrări, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de dirigenţie de şantier( asistenţă tehnică), realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de publicitate şi informare, realizat;
 - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare dotări, realizat;
- Încheierea contractului de prestări servicii de audit, realizat.
 • S-a realizat Centrul de Informare si Promovare Turistica, s-a dotat cu echipamente de specialitae si mobilier, s-a realizat un

portal web cu informatii, s-a creat un loc de munca, conform specificaţiilor din Proiectul Tehnic, recepţionarea lucrărilor şi încheierea
Procesului Verbal; • Inspecţii de şantier, rapoarte de activitate, supraveghere şi certificare a lucrărilor de execuţie conform legislaţiei în
vigoare, proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, realizate;

• Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media;

 • Raport de audit financiar realizat, care a cerificat eligibilitatea costurilor din proiect şi eficientizarea utilizării acestora.

Rezultate

• Realizarea procedurilor de achiziţie publică necesare îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor din proiect:
 - Achiziţie lucrări;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de dirigenţie de şantier;
 - Achiziţia publică a prestatorului de servicii de publicitate şi informare; - Încheierea contractului de prestări servicii de furnizare

dotări, realizat;
- Achiziţia publică a prestatorului de servicii de audit.
•  Realizarea Centrullui de Informare si Promovare Turistica;
-  dotare cu echipamente de specialitae si mobilier,
• Activitate de supraveghere şi monitorizare a lucrărilor executate în conformitate cu documentaţia tehnico-economică pusă la

dispoziţie;
• Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului;
• Realizarea raportului de audit financiar.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

“Reabilitare şcoală corp A grup şcolar Edmond Nicolau“

53822

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4747 / 28 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

29 OCT 2014

28 MAI 2015

Valoarea totală proiect: 1,747,158.99 LEI

1,527,159.60 LEIValoare eligibilă proiect:

1,527,159.60 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,496,616.40 LEI

Rambursare efectivă: 959,237.77 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului a vizat îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, pentru asigurarea unui proces educaţional la
standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional.
Obiectivul specific al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin lucrări de intervenţie ce au constat în
reabilitarea corpului A în care-şi desfăşoară activitatea elevii „Colegiului Tehnic Edmond Nicolau” din Brăila

- Cladirea – Corp A a „Colegiului Tehnic Edmond Nicolau” din Brăila, reabilitata;
-  Materiale publicitare realizate şi diseminarea informaţiilor, rezultatelor obţinute în urma finalizării proiectului prin intermediul
mass media.

Rezultate

- Lucrări de reabilitare, modernizare şi amenajare a imobilului în care işi desfaşoară activitatea elevii grupului scolar Edmond
Nicolau din Brăila:
- Realizarea activităţii de publicitate şi informare a proiectului.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Regenerare zone urbane degradate sector 2

127352

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5000 / 20 DEC 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

02 OCT 2018

31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 1,911,079.79 LEI

1,859,810.84 LEIValoare eligibilă proiect:

1,859,810.84 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,822,614.58 LEI

Rambursare efectivă: 60,223.79 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 “Regenerare zone urbane degradate sector 2” constă în creşterea calităţii vieţii în municipiul Braila prin
modernizarea, reutilizarea si refunctionalizarea zonelor urbane degradate, sector 2, din interiorul municipiului, contribuind la reducerea
expansiunii urbane necontrolate si la o crestere urbana sustenabila.
Obiectivul specific al proiectului este reconversia functionala si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau
neutilizate din: Cartier Hipodrom, Aleea Trandafirilor, langa bl. C5, Cartier Hipodrom si str. Pietăţii, aferent blocurilor A7-A9  si
transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.
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R.1.1.Cerere de finantare elaborata si depusa la finantator pentru obtinerea finantarii proiectului
R.1.2.Contract de servicii de proiectare incheiat cu un proiectant specializat in vederea elaborariii documentatiei tehnico-economice faza I
R.1.3.Documentatie tehnico-economica faza I elaborata de un proiectant specializat
R.2.1.Contract de servicii de proiectare cu executie incheiat cu un operator economic.
R.2.2. Documentatie tehnico-economica faza II, elaborata de catre un proiectant specializat
R.2.3. Obtinere avize si acorduri prevazute in certificatul de urbanism, necesare pentru emiterea autorizatiei de construire
R.3.1. Contract de achizitie publica incheiat cu un verificator de proiecte atestat in conditiile legii pentru faza I si II
R.3.2. Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si Proiect tehnic verificat de un verificator de
proiecte atestat in conditiile legii
R.4.1. Reconversia functionala si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante/neutilizate din: Cartier Hipodrom, Aleea
Trandafirilor, bl. C5, Cartier Hipodrom, str. Pietăţii, bl. A7 si transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru
comunitate
       I. Indicator prestabilit de realizare  – aferent obiectivului de investitii “Regenerare zone urbane degradate sector 2”:
             Spatii deschise create sau rehabilitate in zonele urbane: 5.001 m.p.;
II.Indicator suplimentar de rezultat aferent obiectivului de investitii “Regenerare zone urbane degradate sector 2”:
     Spatii verzi create 5.001 m.p.
R.4.2. Realizare organizare de santier
R.4.3.Achitare cote legale catre ISC si CSC
R.4.4.Realizare lucrari neprevazute (daca este cazul)
R.4.5.Receptionarea lucrarilor in conformitate cu prevderile legale in vigoare
R. 4.6. Contract de furnizare si montare dotari locuri de joaca si mobilier urban
R. 4.7. Realizare furnizare si montare dotari locuri de joaca si mobilier urban
R.5.1.Contract de servicii de dirigentie de santier incheiat cu un diriginte de santier autorizat
R.5.2.Supravegherea lucrarilor de diriginti de santier autorizati
R.6.1.Contract de servicii de publicitate incheiat cu un operator specializat
R.6.2.Asigurarea publicitatii proiectului
R.7.1.Asigurarea unui management eficient al proiectului, in vederea conformarii cu prevederile contractului de finantare

Rezultate

Activitate: A1. Realizare cerere de finantare si elaborare documentatie tehnico-economica Faza I, anexa la cererea de finantare
Activitate: A2. Realizare documentatie tehnico-economica faza II si obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in certificatul de urbanism
Activitate: A3 Verificare documentatie tehnico-economica, Faza I si Faza II
Activitate: A.4 Realizarea investitiei de baza
Activitate: A.5. Dirigentie de santier
Activitate: A.6 Publicitate si informare
Activitate: A.7 Management de proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizare transport electric Parc Monument  - Radu Negru

127726

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5260 / 31 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 APR 2020

30 NOI 2022

Valoarea totală proiect: 62,090,430.13

58,887,930.80Valoare eligibilă proiect:

1,177,758.62Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 57,710,172.18

Rambursare efectivă: 115,687.12

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea dezvoltarii urbane prin îmbunatatirea infrastructurii fizice de baza
apartinand Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Braila.
Obiectivul specific al proiectului consta in principal in reducerea emisiilor de carbon in aria de studiu, respectiv tronsonul liniei de tramvai
cuprins intre intersectia acesteia cu strada Pietatii si Şoseaua de Centura. Proiectul va avea o abordare integrata, prin care se va
contribui în mod direct la reducerea emisiilor de CO2 şi de alte gaze cu efect de seră (GES) provenite din transportul rutier motorizat de la
nivelul zonei proiectate. îndeplinirea obiectivului specific se va realiza în principal prin reconfigurarea infrastructurii de pe strada Grigore
Alexandrescu, strada urbana deservita de transportul public de călători, în vederea construirii benzii dedicate separate pentru transportul
public de călători cu tramvaiul si a pistelor pentru biciclisti, precum si prin realizarea unor aliniamente noi de arbori şi arbuşti.
Deasemenea se vor achizitiona si 2 tramvaie noi de capacitate medie, se va reabilita si carosabilul ca parte a activităţii de reconfigurare
cu benzi dedicate de pe strada Grigore Alexandrescu si se vor moderniza toate statiile de calatori de pe tronsonul de face obiectul
proiectului. Prin indeplinirea obiectivului specific se va contribui la îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a
timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme. Astfel, se urmareste ca utilizarea
autoturismelor să devină o opţiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea
transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condiţiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din
transport.

1 Contract de servicii de proiectare, faza 1 (DALI) incheiat
1 Documentatie tehnico-economica faza I finalizata - Proces Verbal de receptie incheiat
Achizitie teren finalizata - HCLM de introducere in domeniul public aprobata
1. Contract de servicii de verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico - economice semnat
Verificare tehnica de calitate documentatie tehnico-economica faza 1 realizata - Referat verificator
Verificare tehnica de calitate documentatie tehnico-economica faza 2 realizata - Referat verificator
Avize si acorduri - obtinute; Autorizatie de construire - obtinuta
1. Contract de realizare documentatie tehnico- economica, faza 2 si executie lucrari semnat.
Documentatie-tehnica faza 2 realizata - Proces Verbal de receptie incheiat
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor - realizata
Organizare de santier realizata
Lucrari de amenajare a terenului realizate
Lucrari de amenajari pentru protectia mediului realizate
Lucrari de relocare / protectie a utilitatilor realizate
Lungimea liniilor de tramvai construite/modernizate - 6.67 km cale de rulare simpla
Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite - 2,1 km
Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite - 2,1 km
14 staţii de transport public construite
10 staţii de transport public modernizate
1 Aliniament de arbori compus din 378 arbori noi plantaţi
Lucrari diverse si neprevazute - realizate
Cote ISC, CSC si taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatie de construire / desfiintare - platite
Contract de prestari servicii de dirigentie de santier - semnat
Servicii de inspectie de santier - realizate si Proces Verbal pentru Receptia la Terminarea Lucrarilor - incheiat
1 Contract de furnizare pentru 2 tramvaie de capacitate medie incheiat
2 Tramvaie de capacitate medie achiziţionate
1 Contract de servicii de modernizare/extindere sistem de e-ticketing incheiat
1 Sistem de e-ticketing modernizat/extins
1 Contract de servicii de extindere sistem de supraveghere video incheiat
1 Sistem de supraveghere video modernizat/extins
1 Contract de prestari servicii de informare si publicitate semnat
Servicii de informare si publicitate - realizate
Implementarea proiectului in conformitate cu contractul de finantare, ghidul solicitantului si legislatia in vigoare
1 Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Rezultate

Activitatea 1 - Realizarea Documentaţiei tehnico - economice faza I - DALI, completarea si depunerea Cererii de finanţare
Activitatea 2 - Achizitia terenului de la Bucla de intoarcere Depou Radu Negru
Activitatea 3 - Verificarea tehnica de calitate a documentatiilor tehnico - economice
Activitatea 4 - Obtinerea avizelor si acordurilor condorm Certificatului de Urbanism
Activitatea 5 - Realizarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie
Activitatea 6 - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor
Activitatea 7 - Lucrari de constructii si instalatii la obiectivul de investitie
Activitatea 8 - Plata comisioane, cote si taxe

Activităţi finanţate
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Activitatea 9 - Dirigentie de santier
Activitatea 10 - Achizitie tramvaie electrice
Activitatea 11 - Modernizarea si dezvoltare sistemului de e - ticketing
Activitatea 12 - Realizare sistem supraveghere video
Activitatea 13 - Informare si publicitate
Activitatea 14 - Managementul proiectului

Cod SMIS:

Regenerare economica si sociala in zone marginalizate din Municipiul Braila - investitii in facilitati si
locuri de joaca pentru copii

127405

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5273 / 07 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

08 APR 2020

30 SEP 2022

Valoarea totală proiect: 7,914,806.00 LEI

7,874,468.09 LEIValoare eligibilă proiect:

157,490.39 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 7,716,977.70 LEI

Rambursare efectivă: 57,577.17 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 oferirea de sprijin pentru regenerare fizica, economica si sociala a comunitatilor defavorizate din
Municipiul Braila.
Obiectivul general al proiectului este corelat cu Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Municipiului Braila pentru intervalul 2016-
2023.
Mentionam faptul ca atat obiectivul general cat si cel specific al proiectului contribuie la realizarea dezideratelor propuse prin axa
prioritara
4 – "Spijinirea dezvoltarii urbane durabile", prioritatea de investitii 4.3 „Oferirea de sprijin pentru regenerare fizica, economica si sociala a
comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale”.

Obiectivul specific al proiectului il constituie promovarea coeziunii sociale prin îmbunata?irea mediului construit si prin activita?i
complexe realizate in cartierul Lacu Dulce din Municipiul Braila, constand in:
- Realizarea unor facilitati destinate utilizarii publice: realizarea unei zone verzi de mici dimensiuni (de sub 1.000 mp), precum si
construirea unui loc de joaca pentru copii;
- Realizarea de facilitati pentru activitati sportive si recreationale: construirea a trei terenuri de sport: fotbal, baschet-handbal si
respectiv tenis;
- Reabilitatarea si modernizarea a doua strazi din cartier Lacu Dulce: strada Dorului (partial-de la intersectia cu strada Deltei catre
strada Mina Minovici) si strada Mina Minovici (integral), principalele cai de acces catre facilitatile ce urmeaza a fi construite prin
proiect.

Rezultate
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Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizare transport electric Bulevardul Independentei

128778

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5277 / 07 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

08 APR 2020

31 AUG 2023

Valoarea totală proiect: 74,422,106.26 LEI

71,491,189.25 LEIValoare eligibilă proiect:

1,429,823.79 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 70,061,365.46 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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

Scopul proiectului constă în promovarea unor strategii ce vizează reducerea emisiilor de CO2 la nivelul zonelor urbane, inclusiv
promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru diminuarea cotei ocupate de transportul
cu autoturismele personale în totalul transportului urban. Prin implementarea activităţilor propuse în proiect se urmăreşte reducerea
emisiilor de carbon în Municipiul Brăila.
Obiectivul specific al proiectului constă în principal în reducerea emisiilor de carbon în aria de studiu – Bd. Independenţei din municipiul
Brăila. Proiectul va avea o abordare integrată, prin care va contribui în mod direct la reducerea emisiilor de CO2 şi de alte gaze cu efect
de seră (GES) provenite din transportul rutier motorizat de la nivelul zonei proiectate. Pentru îndeplinirea obiectivului specific, se va
urmări în principal îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii,
transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme. Astfel, se urmăreşte ca utilizarea autoturismelor să devină o opţiune mai
puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate,
creându-se în acest mod condiţiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) - 4,28%
Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori modernizate - 9,08%
Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite - 8,78%
Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza zonele pietonale modernizate - 8,78%
Lungimea liniilor de tramvai modernizate - 3,72 km cale simpla
Statii de transport public modernizate: 8 buc
Lungimea pistelor pentru biciclete create: 4,15 km
Suprafata zonelor pietonale modernizate (inclusiv trotuare): 40.530 mp
Lungimea infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale
transportului public de calatori modernizate: 1,89 km
Sisteme de e-ticketing create/modernizate/extinse: 1 buc

Rezultate
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Prin proiect se propune realizarea următoarelor lucrări:
- Modernizarea căii de rulare a tramvaiului şi modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare călători;
- Crearea unei benzi dedicate pentru circulaţia mijloacelor de transport în comun;
- Modernizarea sistemului rutier al carosabilului;
- Crearea de locuri de parcare, acolo unde trama stradală permite;
- Modernizare trotuarelor şi a spaţiului pietonal situat pe centrul bulevardului;
- Crearea unor piste de biciclete pe părţile laterale ale spaţiului central.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizare transport electric Calea Galati

127528

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5837 / 30 IUL 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

31 IUL 2020

28 FEB 2022

Valoarea totală proiect: 17,262,611.16 LEI

17,031,118.18 LEIValoare eligibilă proiect:

340,622.36 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 16,690,495.82 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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

Scopul proiectului constă în promovarea unor strategii ce vizează reducerea emisiilor de CO2 la nivelul zonelor urbane, inclusiv
promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru diminuarea cotei ocupate de transportul
cu autoturismele personale în totalul transportului urban. Prin implementarea activităţilor propuse în proiect se urmăreşte reducerea
emisiilor de carbon în Municipiul Brăila.
Obiectivul specific al proiectului constă în principal în reducerea emisiilor de carbon în aria de studiu – Calea Galaţi din municipiul Brăila
pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dorobanţilor şi Bulevardul Independenţei. Proiectul va avea o abordare integrată, prin care va
contribui în mod direct la reducerea emisiilor de CO2 şi de alte gaze cu efect de seră (GES) provenite din transportul rutier motorizat de la
nivelul zonei proiectate.

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an) - 5,5%
Cresterea estimata a numarului de pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori modernizate - 6,5%
Lungimea liniilor de tramvai modernizate (km) - 0,7
Sta?ii de transport public construite (nr) - 4
Lungimea benzilor separate pentru mijloacele de transport public construite (km) - 0,7
Lungimea infrastructurii rutiere (cu statut de strada urbana)reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de
calatori construite (km) - 0,7
Suprafata zone pietonale modernizate - 6.365,35 mp
Suprafata spatii verzi modernizate - 3.078,66 mp

Rezultate
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Prin proiect se propune realizarea următoarelor lucrări:
- Modernizarea căii de rulare a tramvaiului şi modernizarea staţiilor de îmbarcare/debarcare călători;
- Crearea unei benzi dedicate pentru circulaţia mijloacelor de transport în comun;
- Modernizarea sistemului rutier al carosabilului;
- Crearea de locuri de parcare, acolo unde trama stradală permite;
- Modernizare trotuarelor;
- Modernizarea reţelelor de apă şi canalizare situate în corpul drumului.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Regenerare zone urbane degradate sector 1

127350

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect: LEI

LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 “Regenerare zone urbane degradate sector I” constă în îmbunătăţirea mediului urban, în reducerea
poluării aerului, în creşterea calităţii vieţii în municipiul Braila, în zona industrială veche aproape de faleza Dunării si pe Calea Galati, prin
modernizarea, reutilizarea si refunctionalizarea zonelor urbane degradate identificate în acest proiect şi prin modernizarea străzilor
urbane adiacente care conduc în mod direct la mare parte din terenurile supuse intervenţiei. Obiectivul general este în conformitate cu
indicatorii de output ai Axei prioritare 4, Prioritatea de investitii 4.2. Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban,
revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industrial dezafectate (inclusive a zonelor de reconversie), reducerii poluarii
aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, respectiv : a. Indicatori prioritate de investitie – “Spatii deschise create sau
reabilitate in zonele urbane” (mp); b. Indicatori specifici de proiect – “Suprafata spatii verzi create (mp). c. Indicatori suplimentari de
rezultat - "Strazi urbane modernizate, reabilitate realizate prin proiect mp si ml". Prin intermediul intervenţiilor propuse în cadrul
proiectului, se va realiza acest obiectiv general. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului specific al Programului
prin reutilizarea unor terenuri şi suprafeţe abandonate şi neutilizate din interiorul municipiului Braila in suprafata de 14685 mp şi
transformarea lor în zone de agrement şi petrecere a timpului liber pentru comunitate. Obiectivul general al acestui proiect contribuie la
realizarea obiectivului specific al POR 2014-2020 prin îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor.

Rezultate

Activităţi finanţate
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Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu Braila

Informaţii înregistrare solicitare: COD SMIS 122276 / 09 IUL 2018

Valoarea totală proiect: 4,681,242.78

Valoare eligibilă proiect: 4,681,242.78

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului
Cresterea atractivitatii ofertei educationale la nivelul invatamantului primar si gimnazial la Scoala Mihai Eminesu , Braila , prin asigurarea
unor conditii adecvate, accesibile si de calitate pentru toti copii cu scopul reducerii abandonului scolar si parasirea timpurie a scolii.
Masurile de interventie propuse au rolul de a preveni si/sau corecta fenomenul parasirii timpurii a scolii atat prin îmbunata?irea calita?ii
educa?iei la nivelul institutiei de învatamant, cat si prin reactionarea la semnele de avertizare timpurie si prin furnizarea de sprijin specific
elevilor sau grupurilor aflate în situa?ie de risc de parasite timpurie a sistemului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Reabilitarea, modernizarea si extinderea Scolii Mihai Eminescu din Municipiul Braila in vederea asigurarii infrastructurii
educationale necesare.
2. 2. Dotarea infrastructurii educationale cu echipamente si materiale didactice necesare desfasurarii actului educational si
cresterea gradului de co-interesare a elevilor pentru participarea la activitatile scolare si reducerea abandonului scolar.

R 1 Contract de servicii de proiectare faza I, nr. 44997/ 13.11.2017 incheiat
2. R 2 Documentatie tehnico-economica faza 1 elaborata, Proces Verbal de receptie nr. 6801/08.05.2018; Dosar cerere de
finantare depusa;
3. R 3 Avize si acorduri obtinute
4. R 4 Contract documentatie tehnica faza 2 si executie lucrari - semnat;
5. R 5 Documentatie-tehnica faza II realizata-PV de receptie - incheiat;
6. R 6 Contract de prestari servicii de informare si publicitate - semnat;
7. R 7 Servicii de informare si publicitate – realizate
8. R 8 Contract de servicii de verificare tehnica de calitate faza 2 - semnat;
9. R 9 Verificare tehnica de calitate documentatiilor  tehnico-economice -PV privind verificarea tehnica de calitate - incheiat;
10. R 10 Organizare de santier realizata;
11. R 11 Demolare corp C2 - realizata
12. R 12 Lucrari de constructii si instalatii corp C 1 - realizata
13. R 13 Lucrari de constructii si instalatii Extindere Corp C1 - realizate
14. R 14 Utilaje si echipamente necesare investitiei - procurare si montare – realizate
15. R 15 Lucrari diverse si neprevazute realizate;
16. R 16 Cote ISC si Casa Constructorului realizate, autorizatii obtinute;
17. R 17 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie - realizata;
18. R 18 Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru fazele incluse in programul de control ISC - realizata
19. R 19 Contract de prestari servicii de dirigentie de santier - semnat
20. R 20 Servicii de dirigentie de santier - realizate
21. R 21 Contract furnizare echipament IT - semnat
22. R 22 Furnizare echipamente IT - realizata
23. R 23 Contract furnizare material didactic - semnat
24. R 24 Furnizare materiale didactice - realizata
25. R 25 Contract furnizare mobilier - semnat
26. R 26 Furnizare mobilier - realizata
27. R 27 Implementarea proiectului in conformitate cu contractul de finantare, ghidul solicitantului si legislatiei in vigoare.

Rezultate

Activităţi finanţate

A 1. Realizare cerere de finantare si elaborare documentatie tehnico-economica Faza I
A 2. Realizare si verificare documentatii tehnico-economice si obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in certificatul de urbanism
A 3. Realizare investitie de baza
A 4.Dirigentie de santier
A 5.Publicitate si informaregislatia in vigoare

Împrumuturi
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Titlul proiectului: Regenerare zone urbane degradate sector 2

Informaţii înregistrare solicitare: Cod proiect:127352 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,911,079.79

Valoare eligibilă proiect: 1,859,810.84

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului “Regenerare zone urbane degradate sector 2” constă în creşterea calităţii vieţii în municipiul Braila prin
modernizarea, reutilizarea si refunctionalizarea zonelor urbane degradate, sector 2, din interiorul municipiului, contribuind la reducerea
expansiunii urbane necontrolate si la o crestere urbana sustenabila.
Obiectivul specific al proiectului este reconversia functionala si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau
neutilizate din: Cartier Hipodrom, Aleea Trandafirilor, langa bl. C5, Cartier Hipodrom si str. Pietăţii, aferent blocurilor A7-A9  si
transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

R.1.1.Cerere de finantare elaborata si depusa la finantator pentru obtinerea finantarii proiectului
R.1.2.Contract de servicii de proiectare incheiat cu un proiectant specializat in vederea elaborariii documentatiei tehnico-economice faza I
R.1.3.Documentatie tehnico-economica faza I elaborata de un proiectant specializat
R.2.1.Contract de servicii de proiectare cu executie incheiat cu un operator economic.
R.2.2. Documentatie tehnico-economica faza II, elaborata de catre un proiectant specializat
R.2.3. Obtinere avize si acorduri prevazute in certificatul de urbanism, necesare pentru emiterea autorizatiei de construire
R.3.1. Contract de achizitie publica incheiat cu un verificator de proiecte atestat in conditiile legii pentru faza I si II
R.3.2. Documentatia tehnica pentru obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism si Proiect tehnic verificat de un verificator de
proiecte atestat in conditiile legii
R.4.1. Reconversia functionala si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante/neutilizate din: Cartier Hipodrom, Aleea
Trandafirilor, bl. C5, Cartier Hipodrom, str. Pietăţii, bl. A7 si transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru
comunitate
       I. Indicator prestabilit de realizare  – aferent obiectivului de investitii “Regenerare zone urbane degradate sector 2”:
             Spatii deschise create sau rehabilitate in zonele urbane: 5.001 m.p.;
II.Indicator suplimentar de rezultat aferent obiectivului de investitii “Regenerare zone urbane degradate sector 2”:
     Spatii verzi create 5.001 m.p.
R.4.2. Realizare organizare de santier
R.4.3.Achitare cote legale catre ISC si CSC
R.4.4.Realizare lucrari neprevazute (daca este cazul)
R.4.5.Receptionarea lucrarilor in conformitate cu prevderile legale in vigoare
R. 4.6. Contract de furnizare si montare dotari locuri de joaca si mobilier urban
R. 4.7. Realizare furnizare si montare dotari locuri de joaca si mobilier urban
R.5.1.Contract de servicii de dirigentie de santier incheiat cu un diriginte de santier autorizat
R.5.2.Supravegherea lucrarilor de diriginti de santier autorizati
R.6.1.Contract de servicii de publicitate incheiat cu un operator specializat
R.6.2.Asigurarea publicitatii proiectului
R.7.1.Asigurarea unui management eficient al proiectului, in vederea conformarii cu prevederile contractului de finantare

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitate: A1. Realizare cerere de finantare si elaborare documentatie tehnico-economica Faza I, anexa la cererea de finantare
Activitate: A2. Realizare documentatie tehnico-economica faza II si obtinerea avizelor si acordurilor solicitate in certificatul de urbanism
Activitate: A3 Verificare documentatie tehnico-economica, Faza I si Faza II
Activitate: A.4 Realizarea investitiei de baza
Activitate: A.5. Dirigentie de santier
Activitate: A.6 Publicitate si informare
Activitate: A.7 Management de proiect

Împrumuturi

Municipiul Brăila a fost înfiinţat ca instituţie a administraţiei publice locale prin Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a
teritoriului Romaniei.

Începând cu anul 2001, Municipiul Brăila a funcţionat în baza Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, iar din anul 2019
funcţionează în baza prevederilor OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

STRUCTURA GRUPULUI
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În sensul prevederilor OUG. nr. 57/2019, Municipiul Brăila este o structură funcţională, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire
hotărarile Consiliului local, dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente al colectivităţii locale.
În prezent, Municipiul Brăila este administrat de un primar şi un consiliu local compus din 27 consilieri, aleşi prin vot direct, universal, egal,
secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de alegerile locale iar activitatea instituţiei funcţionează în baza Regulamentului de
organizare şi funcţionare elaborat în anul 2015, document care respectă principiile managementului modern.
Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Brăila îşi desfăşoară activităţile curente prin 6 direcţii de specialitate aflate în subordinea
viceprimarilor
În subordinea directă a Primarului Municipiului Brăila sunt 5 direcţii/compartimente/birouri
Pentru solicitantul Municipiul Brăila, nu există relaţii de parteneriat şi/ sau legatură cu alte întreprinderi, cu referire la aplicarea Legii 346/
2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Membru  2

ORASUL EFORIEDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

4617794Cod de înregistrare fiscală/CIF:

Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

08/09/1993

8411 - Servicii de administrate publica generalaCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Oraş Eforie, România, Str. Progresului nr. 1, Eforie Sud, judeţul Constanţa, cod poştal 905360,
România

Adresa poştală:

Telefon/Fax: 0241748633 / 0241748979

secretariat@primariaeforie.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariaeforie.ro

Primar

Robert-Nicolae Serban

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0241748633 / 0241748979

robert.serban@primariaeforie.ro

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

Trezoreria Statului Progresului, nr.3, Localitate
Oraş Eforie, Cod postal:
,Constanţa, România

RO23TREZ23621
A426900XXXX

21A426900 Orasul Eforie TREZROBU

Trezoreria Statului Progresului, nr.3, Localitate
Oraş Eforie, Cod postal:
,Constanţa, România

RO54TREZ23621
A480103XXXX

21A480103 Orasul Eforie TREZROBU

Trezoreria Statului Progresului, nr.3, Localitate
Oraş Eforie, Cod postal:
,Constanţa, România

RO10TREZ23621
A480102XXXX

21A480102 Orasul Eforie TREZROBU

Trezoreria Statului Progresului, nr.3, Localitate
Oraş Eforie, Cod postal:
,Constanţa, România

RO63TREZ23621
A480101XXXX

21A480101 Orasul Eforie TREZROBU

DATE FINANCIARE
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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

103 663,380,588.0001/01/2014 -
31/12/2014 41,847,237.00

107 547,032,338.0001/01/2015 -
31/12/2015 37,476,004.00

107 558,943,228.0001/01/2016 -
31/12/2016 29,983,902.00

109 554,905,173.0001/01/2017 -
31/12/2017 31,219,368.00

110 600,765,466.0001/01/2018 -
31/12/2018 41,905,753.00

110 698,737,388.0001/01/2019 -
31/12/2019 65,474,653.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Promovarea activităţilor de marketing şi a produselor specifice destinaţiei turistice Eforie

16683

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1258 / 02.03.2011 / 02 MAR 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

02 MAR 2011

02 SEP 2013

Valoarea totală proiect: 1,019,893.39 LEI

759,184.98 LEIValoare eligibilă proiect:

759,184.98 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 744,000.69 LEI

Rambursare efectivă: 744,000.69 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

Proiectul de finanţare are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a turismului din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin promovarea
produselor turistice cu specific local şi a activităţilor de marketing turistic.
Obiectivul specific al proiectului este promovarea la nivel naţional a produselor turistice specifice destinaţiei turistice Eforie în scopul
creşterii numărul turiştilor şi creării de noi locuri de muncă.
Vor  fi organizate anual două evenimente: "Euforia Eforiei"   Zielele   Orasului  Eforie şi "Balneo-Turism la Eforie".
Grupul  ţintă   al proiectului este  reprezentat  de turiştii români care vor vizita oraşul  Eforie pe perioada sezonului estival şi pe perioada
evenimentelor de promovare turistică a oraşului.

• Organizarea  anuală  a  2  evenimente:   "Euforia  Eforiei"  şi "Balneo-Turism la Eforie";
• 1 campanie de promovare cu impact national   a evenimentelor turistice anuale;
• Creşterea   numărului anual de turişti din Orasul  Eforie până în anul 2015;

Rezultate

FINANŢĂRI
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• Crearea a 2 locuri de muncă permanente în cadrul Primariei şi mentinerea acestora, respectând principiul egalităţii de şanse.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Parc de recreere în oraşul Eforie

39731

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3763/ 22.07.2013 / 22 IUL 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

22 IUL 2013

22 DEC 2014

Valoarea totală proiect: 3,107,596.76 LEI

2,424,713.32 LEIValoare eligibilă proiect:

2,424,713.32 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,376,219.05 LEI

Rambursare efectivă: 2,376,219.05 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   a    fost    îmbunătăţirea factorilor de mediu şi creşterea calităţii vieţii prin crearea unui Parc de
recreere în oraşul Eforie, în contextul protejării mediului înconjurător  şi al asigurăriiunei dezvoltări durabile.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
-       îmbunătăţirea cadrului de viaţă, a peisajului prin îmbogăţirea biodiversităţii
- menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei
- creşterea zonelor de recreere şi a spaţiilor de joacă pentru copii
- creşterea  dinamismului economic  şi turistic.
Parcul de recreere este amplasat intre Str. Dezrobirii şi Str. Falezei, în zona Restaurantului Cazino pe o suprafaţă de 7.927 mp.
Beneficiarii directi sunt reprezentaţi de populaţia oraşului Eforie.

• 3.534,01 mp spaţiu verde amenajat
• 7.927 mp suprafaţa totală reabilitată/amenajată
• 9.294 de persoane care beneficiază de infrastructura  urbană reabilitată şi modernizată
• 2 locuri de muncă permanente create şi menţinute
• 1 campanie de informare şi publicitate a proiectului

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Promenadă turistică Eforie Nord

39522

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3959/ 03.12.2013 / 03 DEC 2013
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Dată începere:

Dată finalizare:

03 DEC 2013

04 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 9,895,834.17 LEI

7,965,235.70 LEIValoare eligibilă proiect:

7,965,235.70 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 7,805,930.99 LEI

Rambursare efectivă: 7,805,930.99 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   a    fost    promovarea    şi valorificarea patrimoniului cultural şi arthitectonic din Eforie Nord în
vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale şi creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător şi
asigurării dezvoltării durabile.
Obiectivul  specific  al  proiectului  l-a  reprezentat   amenajarea Aleii de promenadă,  din zona  cuprinsă  între hotelurile Acapulco şi
Belona şi Aleea Belona.
Amenajarea  Aleii de promenade a cuprins următoarele categorii de   lucrări:  lucrări   de   consolidări,   lucrări   de   drum,   reţele
electrice de iluminat şi sisteme de supraveghere  video,  lucrări de arhitectură, inclusiv mobilier urban.

• Promenadă turistică  Eforie Nord amenajată  (6.750 mp)
• 1 campanie de promovare  a proiectului

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Crearea şi dotarea Centrului National de Informare şi Promovare Turistică Eforie Sud

50652

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5015/ 10.02.2015 / 10 FEB 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

10 FEB 2015

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 617,687.21 LEI

576,623.72 LEIValoare eligibilă proiect:

576,623.72 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 565,091.25 LEI

Rambursare efectivă: 576,623.72 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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

Proiectul  de  finanţare a  avut  ca obiectiv  general dezvoltareadurabilă a turismului din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin crearea si
dotarea  Centrelor  Naţionale  de  Informare  şi Promovar  Turistică (CNIPT).
Obiectivul specific al proiectului a fost crearea şi dotarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică specific staţiunii Eforie
SUD în scopul promovării turismului şi facilitării accesului turiştilor la informaţii, servicii de informare şi evenimente specifice, într-o
perioadă de 1O luni de la data semnării contractuluide finanţare.
Indicatoriiproiectuluiau fost:
• Atragerea unuinumăr de peste 5.500 vizitatori în cadrul CNIPT Eforie SUD până în anul 2017;
• Atragerea unui număr de peste 10.000 vizitatori ai website- ului CNIPT Eforie SUD;
• Crearea unui loc de muncă permanent  în domeniul promovării turismului, în  cadrul  CNIPT  Eforie  SUD,  respectând
principiul egalitătiide sanse şial nondiscriminării.

•   1 Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Eforie SUD construit şi dotat prin proiect
• 1 web-site al CNIPT Eforie SUD creat şi dezvoltat
• 1 bază de date cu informaţiituristice în cadrul web site-ului creat prin proiect;
• Peste 5.500 de vizitatori informaţi în cadrul CNIPT Eforie SUD până în anul 2017;
• Peste 10.000 de vizitatori ai website-ul CNIPT Eforie SUD;
• 1 loc   special  amenajat   pentru   persoanele  cu   mobilitate redusă până în anul 2015;
• 1  loc   de   muncă   permanent    în   domeniul   promovării turismului creat în cadrul CNIPT Eforie SUD;
• 8400 de pliante şi alte materiale promoţionale distribuite până în anul 2015.

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Crearea şi dotarea centrului naţional de informare şi promovare turistică Eforie Nord

50656

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5034/ 15.01.2015 / 25 FEB 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

25 FEB 2015

25 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 621,313.16 LEI

579,238.56 LEIValoare eligibilă proiect:

579,238.56 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 567,653.79 LEI

Rambursare efectivă: 579,238.56 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul  general  al  proiectului  a  fost  dezvoltarea  durabilă  aturismului din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin crearea şi dotarea
Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT).
Obiectivul specific al proiectului a fost crearea şi dotarea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică specific staţiunii Eforie
NORD în scopul promovăriiturismului şi facilitării accesului turiştilor la informaţii, servicii de informare şi evenimente specifice, într-o
perioadă de 10 luni de la data semnării contractuluide finanţare.
Indicatorii proiectului au fost:
• Atragerea unui număr de peste 7.500 vizitatori în cadrul CNIPT Eforie NORD până în anul 2017;
• Atragerea unui număr de peste 15.000 vizitatori ai website- ului CNIPT Eforie NORD;
• Crearea unuiloc de muncă permanent în domeniul promovării turismului, în  cadrul  CNIPT  Eforie  NORD,  respectând
principiul egalitătiide sanse si al nondiscriminării.

•   1 Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică Eforie Nord construit şi dotat prin proiect
• Peste 7.500 de vizitatori informaţi în cadrul CNIPT Eforie Nord până în anul 2017;
• Peste 15.000 de vizitatori ai website-ul CNIPT Eforie Nord;
• 1 bază de date cu informaţii turistice în cadrul web site-ului creat prin proiect;
• Echipamente hardware şi software achiziţionate în vederea facilitării accesului turiştilor la informaţii, servicii de informare şi
evenimente specifice până la sfârşitul implementării proiectului;
• 1 loc   special  amenajat   pentru  persoanele  cu  mobilitate redusă până în anul 2015;
• 1  loc  de  muncă  permanent  creat  în  domeniul  promovării turismului,   în    cadrul   CNIPT    Eforie    NORD, respectând
principiul egalităţiide şanse şi al nondiscriminării;
• 10.000 de pliante şi alte materiale promoţionale distribuite până în anul 2015.

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Amenajare obiectivului turistic natural de utilitate publica  - Lacul Belona, orasul Eforie

118331

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 314 / 08 AUG 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

08 AUG 2017

31 IUL 2021

Valoarea totală proiect: 21,040,113.49 LEI

21,040,113.49 LEIValoare eligibilă proiect:

420,802.26 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 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
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Detalii proiect

Obiective

1. Amenajarea in scop turistic a unei resurse naturale specifice statiunii balneoclimaterice Eforie - lacul Belona, pana la finalul
implementarii proiectului;
2. cresterea numarulu! de vizitatori in statiunea balneoclimaterica Eforie cu peste 15% pe o perioada de 5 ani de la finalizarea investittei
fata de anul anterior depunerii Cererii de finantare, ca urmare a implementarii proiectului de finantare;
3. Realizarea unei campanii de informare si promovare a obiectivului turistic amenajat, pana la finalizarea implementarii proiectului de
finantare.

1. Lungime /suprafaţă pistă de biciclete construite - 1,2 km
2. Lungime sistem de iluminat public (ml) - 1520 ml;
3. Lungime/suprafaţă trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate - 1,8 km
4. Obiective turistice naturale amenajate în scop turistic precum şi crearea infrastructurilor conexe de utilitate publică (mp) - 69.459 mp
5. Suprafaţă locuri de recreare şi popas amenajate, puncte (foişoare) de observare/ filmare/ fotografiere  (mp) - 145 mp

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de utilitate publica pentru valorificarea atractiilor turistice în
Orasul Eforie

112734

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1755 / 26 MAR 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

26 MAR 2018

25 MAR 2022

Valoarea totală proiect: 21,956,417.46 LEI

21,960,145.76 LEIValoare eligibilă proiect:

439,202.92 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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

1. Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, precum si crearea, extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor,
prin:
• Cresterea suprafatei de spatii deschise reabilitate în statiuni turistice
• Cresterea numarului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural si natural si la atractiile care beneficiaza de
sprijin
• Cresterea numarul mediu de salariati în statiunile turistice.
• Modernizarea infrastructurii rutiere si a utilitatilor din corpul drumului
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• Crearea unei piste de biciclete
• Modernizarea sistemului de iluminat public
• Amenajarea de trotuare/alei/trasee pietonale
• Cresterea suprafetei de spatiu verde amenajata
2. Cresterea numarului de vizitatori în statiunea balneoclimaterica Eforie cu peste 20% pe o perioada de 5 ani de la finalizarea
investitiei, fata de anul anterior depunerii Cererii de finantare, ca urmare a implementarii proiectului de finantare
3. Realizarea unei campanii de informare si promovare a obiectivului turistic amenajat, pâna la finalizarea implementarii proiectului
de finantare

lungimea / suprafata infrastructurii rutiere si a utilitatilor din corpul drumului (km si mp): 18712 mp / 2.14 km
lungime/suprafata pista de biciclete construite (km si mp): 4795.20 mp / 1.92 km
lungime sistem de iluminat public (ml): 3710 ml
lungime/suprafata trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate (km si mp): 5686.80 mp / 3.63 km
suprafata de spatiu verde amenajata (mp): 4703.20 mp

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea si reabilitarea infrastructurii conexe de utilitate publica in scopul cresterii competitivitatii
destinatiilor turistice in Statiunea Eforie Sud

120220

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3573 / 12 DEC 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 DEC 2018

31 MAI 2021

Valoarea totală proiect: 22,568,009.05 LEI

22,568,009.05 LEIValoare eligibilă proiect:

22,568,009.05 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 22,116,648.86 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 îl constituie valorificarea resurselor turistice naturale specifice statiunii balneoclimaterice Eforie cu
scopul de a sprijini cresterea economica sustenabila a zonei si cresterea gradului de ocupare fortei de munca. Obiectivul general al
proiectului raspunde obiectivului specific al Prioritatii de lnvestitii 7.1 ”Cresterea numarului mediu de salariati în statiunile
turistice, ca urmare a investitiilor în amenajarea si punerea în valoare a obiectivului natural de utilitate publica pentru turism”.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, prin: Modernizarea infrastructurii rutiere si a utilitatilor din corpul drumului,
Crearea unei piste de biciclete, Amenajarea de trotuare/alei/trasee pietonale, Cresterea suprafetei de spatiu verde amenajata
2. Cresterea numarului de vizitatori straini în statiunea balneoclimaterica Eforie cu peste 20% pe o perioada de 5 ani de la
finalizarea investitiei, fata de anul anterior depunerii Cererii de finantare, ca urmare a implementarii proiectului de finantare
3. Realizarea unei campanii de informare si promovare a obiectivului turistic amenajat, conform celor prezentate in studiul de
marketing
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1 Lungime sistem de iluminat public m.l. 4.283,00
2 Lungime trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate km 4,02
3 Suprafata trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate mp 10.397,00
4 Suprafata infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate mp 42.182,00
5 Suprafata de spatiu verde amenajata mp 4.146,00

Rezultate

1. Activitati derulate pana la depunerea cererii de finantare
2. Pregatirea documentatiei de achizitie pentru servicii de proiectare, asistenta tehnica si pentru lucrari, precum si incheierea contractelor
de servicii si lucrari, cu clauza suspensiva, conform legii
3. Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
4. Realizarea Proiectului Tehnic (PT) si realizarea lucrarilor de constructii, inclusive receptia utilajelor si a dotarilor
5. Activitatea de informare si publicitate a proiectului si promovarea obiectivului finantat
6. Managementul contractului de finantare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

RECONVERSIA TERENURILOR DEGRADATE PENTRU FOLOSUL CETATENILOR DIN ORASUL
EFORIE

118318

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3729 / 01 FEB 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 FEB 2019

31 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 21,882,415.48 LEI

21,543,066.98 LEIValoare eligibilă proiect:

21,543,066.98 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 430,861.35 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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

Reconversia a 5 terenuri degradate de pe raza teritoriala a Orasului Eforie in scopul reducerii poluarii aerului, promovarii masurilor de
reducere a zgomotului, a revitalizarii zonelor urbane prin transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru
comunitate.
Obiectivul general al proiectului raspunde Obiectivului specific al prioritatii de investitie POR 5.2 – prin reconversia si refunctionalizarea a
5 terenuri neutilizate din mediul urban, aflate in proprietatea privata a UAT Orasul Eforie, cu o suprafata individuala de peste 1000 mp si
transformarea lor in zone de agrement cu acces liber pentru comunitate in vederea revitalizarii zonelor urbane aflate in stare de
degradare si neutilizare si a cresterii suprafetelor verzi, concomitent cu îmbunatatirea aspectului estetic al orasului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS 1: Reconversia terenurilor degradate in suprafata de 32248 mp situate in Strada Republicii, Strada Pescarilor, S1, Strada
Traian – Str. 23 August, Strada Albatrosului si Strada Siretului, transformarea lor in zone de agrement si relaxare cu dotari
adecvate si acces nelimitat pentru comunitatea locala pana la finalizarea implementarii investitiei.
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1. Suprafata spatii verzi creata de 29029 mp
2. Suprafata spatii deschise create sau reabilitate în zonele urbane de 32248 mp

Rezultate

I.1 achizitia serviciilor aferente realizarii proiectului de finantare
I.2. obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor, autorizatilor, studii
I.3. realizarea si depunerea in my smis a proiectului de finantare
I.4.realizarea achizitiilor pentru proiectare, executie si consultanta
I.5. incheierea contractului de finantare
II.1. realizarea achizitiilor in cadrul proiectului
II.2 realizarea proiectului tehnic, verificarea acestuia si obtinerea autorizatiei de constructie
II.3. realizarea lucrarilor de constructie si monitorizarea acestora
II.4. executia si monitorizarea contractelor de achizitie
II.5. realizarea raportarilor si a cererilor de plata si rambursare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

INFIINTAREA CENTRULUI PENTRU SERVICII CULTURALE, EDUCATIONALE SI RECREATIVE –
ION MOVILA - SI IMBUNATATIREA SPATIILOR PUBLICE URBANE IN EFORIE NORD

125840

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5318 / 24 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IUL 2018

30 APR 2022

Valoarea totală proiect: 23,256,411.69 LEI

23,142,166.39 LEIValoare eligibilă proiect:

23,142,166.39 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 23,142,166.39 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 il constituie imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Eforie, jud. Constanta, prin crearea centrului
multifunctional, pentru servicii culturale, educationale si recreative Ion Movila. Deasemenea, prin reabilitarea infrastructurii rutiere din
Orasul Eforie se va imbunatati simtitor calitatea vietii, atat a locuitorilor permanenti, cat si ai turistilor care viziteaza zona.
Statisticile indica faptul ca în orasele mici si mijlocii, comparativ cu centrele urbane mari, se regasesc cele mai multe persoane care
traiesc
în gospodarii aflate în risc de saracie si de excluziune sociala, riscul de saracie fiind invers propor?ional cu gradul de urbanizare. Spre
desosebire de orasele mari, unde, de cele mai multe ori, saracia se concentreaza spa?ial în anumite par?i ale oraselor, în care, lipsa unor
interven?ii coordonate si focalizate conduce la apari?ia unor cartiere defavorizate, în centrele urbane de mici dimensiuni, saracia si
excluziunea sociala constituie, de regula, fenomene generalizate la nivelul orasului.
Dezvoltarea durabila si cresterea standardelor de via?a în cadrul oraselor/municipiilor de mici dimensiuni sunt dependente inclusiv de
îmbunata?irea ofertei educa?ionale, nivelul de educa?ie mai ridicat al popula?iei fiind o condi?ie esen?iala pentru o crestere inteligenta,
durabila si favorabila incluziunii, de oferirea unor posibilita?i de petrecere a unui timp liber de calitate, de îmbunata?irea condi?iilor de
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locuire pentru grupurile vulnerabile, dar si de îmbunata?irea calita?ii si a aspectului infastructurii publice urbane.
Proiectul de fata raspunde acestor nevoi, prin crearea unui centru multifunctional pentru servicii culturale, educationale si recreative,
destinat atat populatiei Orasului Eforie, cat si turistilor romani si straini.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea centrului pentru servicii culturale, educationale si recreative Ion Movila
2. Reabilitarea infrastructurii rutiere in Eforie Nord

1. Cladiri cu func?ii sociale/educa?ionale/culturale/recreative construite:
Valoare la inceputul proiectului: 0
Valoare la finalul implementarii proiectului: 1
2. Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate:
Valoare la inceputul proiectului: 0
Valoare la finalul implementarii proiectului: 3,239 (km)
3. Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului:
Valoare la inceputul proiectului: 0
Valoare la finalul implementarii proiectului: aproximativ 400 de persoane (elevi si prescolari de la Scoala Gimnaziala Eforie Nord)
4. Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate:
Valoare la inceputul proiectului: 0
Valoare la finalul implementarii proiectului: aproximativ 5.000 de persoane (populatia Orasului Eforie), din care aproximativ 80 de
persoane cu dizabilitati, respectiv, 200 de persoane aflate in categorii vulnerabile (someri, tineri, copii, romi, etc)
5. Lungimea traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate:
* Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 km
* Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 5,93 km
6. Suprafata traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate:
* Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
* Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 12.369,00 mp
7. Suprafata spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate:
* Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 mp
* Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 4.722,00 mp

Rezultate

1. Activitati derulate pana la depunerea cererii de finantare
2. Pregatirea documentatiei de achizitie pentru servicii de proiectare, asistenta tehnica si pentru lucrari, precum si incheierea contractelor
de servicii si lucrari, cu clauza suspensiva, conform legii
3. Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
4. Realizarea Proiectului Tehnic (PT) si realizarea lucrarilor de constructii, inclusiv receptia utilajelor si a dotarilor
5. Activitatea de informare si publicitate a proiectului si promovarea obiectivului finantat
6. Managementul contractului de finantare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

INFIINTAREA CENTRULUI DE EXCELENTA – CARMEN SYLVA – PENTRU SERVICII
EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE INTEGRATE SI IMBUNATATIREA SPATIILOR
PUBLICE URBANE IN EFORIE SUD

125841

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5365 / 04 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IUL 2018

30 APR 2022

Valoarea totală proiect: 23,274,486.21 LEI

23,127,265.75 LEIValoare eligibilă proiect:

23,127,265.75 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 23,127,265.75 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:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii vietii in Orasul Eforie, jud. Constanta, prin crearea centrului
multifunctional, pentru servicii culturale, educationale si recreative Carmen Sylva. Deasemenea, prin reabilitarea infrastructurii rutiere din
Orasul Eforie se va imbunatati simtitor calitatea vietii, atat a locuitorilor permanenti, cat si ai turistilor care viziteaza zona.
Statisticile indica faptul ca în orasele mici si mijlocii, comparativ cu centrele urbane mari, se regasesc cele mai multe persoane care
traiesc
în gospodarii aflate în risc de saracie si de excluziune sociala, riscul de saracie fiind invers proporional cu gradul de urbanizare. Spre
desosebire de orasele mari, unde, de cele mai multe ori, saracia se concentreaza spaial în anumite pari ale oraselor, în care, lipsa unor
intervenii coordonate si focalizate conduce la apariia unor cartiere defavorizate, în centrele urbane de mici dimensiuni, saracia si
excluziunea sociala constituie, de regula, fenomene generalizate la nivelul orasului.
Dezvoltarea durabila si cresterea standardelor de viaa în cadrul oraselor/municipiilor de mici dimensiuni sunt dependente inclusiv de
îmbunatairea ofertei educaionale, nivelul de educaie mai ridicat al populaiei fiind o condiie eseniala pentru o crestere inteligenta,
durabila si favorabila incluziunii, de oferirea unor posibilitai de petrecere a unui timp liber de calitate, de îmbunatairea condiiilor de
locuire pentru grupurile vulnerabile, dar si de îmbunatairea calitaii si a aspectului infastructurii publice urbane.
Proiectul de fata raspunde acestor nevoi, prin crearea unui centru multifunctional pentru servicii culturale, educationale si recreative,
destinat atat populatiei Orasului Eforie, cat si turistilor romani si straini.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea centrului pentru servicii culturale, educationale si recreative Carmen Sylva
2. Reabilitarea infrastructurii rutiere in Eforie Sud

1. Cladiri cu functii sociale/educationale/culturale/recreative construite: 1 Centru servicii sociale, educationale si recreative Carmen
Sylva
2. Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate: 3,132 (km)
3. Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative construite/extinse/finalizate/modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului:
aproximativ 1350 de persoane (elevi Liceul Carmen Sylva Eforie)
4. Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane construite/extinse/finalizate/modernizate/reabilitate: aproximativ 5.000 de persoane
(populatia Orasului Eforie)

Rezultate

Activitati derulate pana la depunerea cererii de finantare
Pregatirea documentatiei de achizitie pentru servicii de proiectare, asistenta tehnica si pentru lucrari, precum si incheierea contractelor de
servicii si lucrari, cu clauza suspensiva, conform legii
Achizitia serviciilor de dirigentie de santier
Realizarea Proiectului Tehnic (PT) si realizarea lucrarilor de constructii, inclusive receptia utilajelor si a dotarilor
Activitatea de informare si publicitate a proiectului si promovarea obiectivului finantat
Managementul contractului de finantare

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN STATIUNEA EFORIE SUD / NORD

Informaţii înregistrare solicitare:  / 20 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 22,375,913.21

Valoare eligibilă proiect: 22,375,913.21

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

1. Crearea unui brand turistic pentru promovarea statiunii Eforie si a obiectivelor turistice mai importante din statiune
2. Organizarea de evenimente tematice in vederea includerii celor 2 obiective Parcul si Teatrul de Vara Eforie Nord si Parcul si
Teatrul de Vara Eforie Sud in circuite turistice locale, judetene si regionale.
3. Participarea la targuri de turism national si international, promovare on-line, spoturi TV si radio, advertoriale in perioade de afaceri
in scopul cresterii numarului de vizitatori ai statiunii balneoclimaterice cu minim 20% pe o perioada de 5 ani de la finalizarea
proiectului de finantare fata de anul anterior. Prin proiectul de finantare "Dezvoltarea infrastructurii de turism in statiunea Eforie
Nord/Sud", punem la dispozitia publicului un loc de importanta atractivitate si capacitate de a creste satisfactia experientei unui
sejur turistic in Eforie, prin posibilitatea de a participa la evenimente de divertisment artistic si cultural intr-un cadru construit
de cea mai buna calitate.
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Proiectul se afla in etapa de evaluare.

1. - suprafata infrastructurilor pentru recreere/agrement create, amenajate, reabilitate (mp) 4.395 mp
- suprafata de spatiu verde amenajata (mp) 8.804 mp

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 EFORIE NORD, CONSTRUIRE
SALA DE SPORT, AMPLASARE REZERVA INCENDIU, REFACERE ÎMPREJMUIRE

Informaţii înregistrare solicitare:  / 09 IUL 2018

Valoarea totală proiect: 9,593,347.21

Valoare eligibilă proiect: 9,593,347.21

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

1. Reabilitarea, modernizarea, echipare Scoala Gimnaziala nr 1 Eforie Nord, extinderea prin construirea salii de sport, cu scopul
asigurarii unei oferte educa?ionale adecvate, accesibile si de calitate pentru to?i copiii, cu prioritate, grupurile care se afla în risc
sporit de abandon scolar si de parasire timpurie a scolii.
2. Peste 390 de participan?i la procesul educa?ional, înva?amântul general obligatoriu (clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei
pregatitoare) in cadrul Scolii Gimnaziale nr. 1 Eforie Nord, pana la finalul anului 2023.
Proiectul se afla in faza de evaluare.

1. Rezultat 1: peste 390 de elevi din invatamantul primar si gimnazial participan?i la procesul educa?ional în unitatea de
infrastructura reabilitata, modernizata, dotata si extinsa prin proiect
2. Rezultat 2: Infrastructura modernizata, reabilitata si extinsa pentru invatamantul primar si invatamantul secundar inferior sau
gimnazial din Orasul Eforie

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

n/a

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  3

MUNICIPIUL GALATIDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

3814810Cod de înregistrare fiscală/CIF:

19239Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

26/04/1993

8411 - Servicii de administrate publica generalaCod CAEN principal:

Data infiinţării:
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Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Municipiul Galaţi, România, Str. Domneasca nr. 54, , judeţul Galaţi, cod poştal 800008, RomâniaAdresa poştală:

Telefon/Fax: 0236307700 / 0236461460

relatiipublice@primariagalati.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariagalati.ro

Primar

Ionut-Florin Pucheanu

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0236307700 / 0236461460

ionut.pucheanu@primariagalati.ro

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

Trezoreria
municipiului Galati

Brailei, nr.33, Localitate
Municipiul Galaţi, Cod postal:
800083,Galaţi, România

RO95TREZ30621
A480102XXXX

21A480102 Galati TREZROBU

Trezoreria
municipiului Galaţi

Brailei, nr.33, Localitate
Municipiul Galaţi, Cod postal:
800083,Galaţi, România

RO33TREZ30621
A480202XXXX

21A480202 Galaţi TREZROBU

Trezoreria
municipiului Galati

Brailei, nr.33, Localitate
Municipiul Galaţi, Cod postal:
800083,Galaţi, România

RO86TREZ30621
A480201XXXX

21A480201 Galati TREZROBU

Trezoreria
municipiului Galaţi

Brailei, nr.33, Localitate
Municipiul Galaţi, Cod postal:
800083,Galaţi, România

RO77TREZ30621
A480203XXXX

21A480203 Galaţi TREZROBU

Trezoreria
municipiului Galati

Brailei, nr.33, Localitate
Municipiul Galaţi, Cod postal:
800083,Galaţi, România

RO11TREZ30621
A426900XXXX

21A426900 Galati TREZROBU

Trezoreria
municipiului Galati

Brailei, nr.33, Localitate
Municipiul Galaţi, Cod postal:
800083,Galaţi, România

RO51TREZ30621
A480101XXXX

21A480101 Galati TREZROBU

Trezoreria
municipiului Galati

Brailei, nr.33, Localitate
Municipiul Galaţi, Cod postal:
800083,Galaţi, România

RO42TREZ30621
A480103XXXX

21A480103 Galati TREZROBU

Trezoreria
Municipiului Galaţi

Brăilei, nr.33, Localitate
Municipiul Galaţi, Cod postal:
800083,Galaţi, România

RO12TREZ30650
4102X016768

504102 Galaţi TREZROBU

DATE FINANCIARE

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

431 5,710,034,705.
00

01/01/2018 -
31/12/2018 488,723,162.00 488,723,162.00

438 6,195,631,595.
00

01/01/2019 -
31/12/2019 529,903,559.00 529,903,559.00

445 6,463,047,093.
00

01/01/2020 -
31/12/2020 602,639,292.00 602,639,292.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Modernizarea şi reabilitarea Şcolii nr. 38 din municipiul Galaţi

3527

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 316 / 29 MAI 2009

FINANŢĂRI
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Dată începere:

Dată finalizare:

30 MAI 2009

29 IUL 2010

Valoarea totală proiect: 2,291,179.63 LEI

2,289,180.43 LEIValoare eligibilă proiect:

2,289,180.43 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,243,196.03 LEI

Rambursare efectivă: 1,133,079.56 LEI

Uniunea Europeana

3.61 LEI din data de 22 IUL 2008

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general - crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor educaţionale.
Obiectivul specific - îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale şi a dotării Şcolii generale nr. 38 din municipiul Galaţi în vederea
asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Clădire modernizată şi reabilitată prin realizarea următoarelor intervenţii: construire şarpantă lemn; înlocuire tâmplărie interioară şi
exterioara; zugrăveli interioare;  pardoseli din gresie şi parchet; placare lambriuri; faianţă; reabilitare instalaţii electrice, sanitare şi termice;
realizare rampă pentru persoane cu dizabilităţi; refacere teren de sport şi trotuare de protecţie; instalaţie paratrăsnet; izolare copertine;
gratii la ferestre.
Dotări: laptop-uri; videproiector; tablă interactivă; banc optic pentru profesor.

Rezultate

- Informare şi publicitate proiect;
- Audit financiar;
- Dotări;
- Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuţie;
- Execuţie lucrări.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Extindere Colegiu de Industrie Alimentară „Elena Doamna” şi modernizarea utilităţilor existente

3531

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 429 / 29 IUN 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

30 IUN 2009

29 DEC 2010

Valoarea totală proiect: 6,346,541.55 LEI

6,344,542.35 LEIValoare eligibilă proiect:

6,344,542.35 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,216,596.66 LEI

Rambursare efectivă: 1,485,854.18 LEI
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Uniunea Europeana

4.21 LEI din data de 29 IUN 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general - crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de educaţie.

Obiectivul specific - extinderea, îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale şi a dotărilor aferente pentru asigurarea unui proces de
educaţie la standarde europene şi creşterea participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul instructiv-educativ precum şi pentru
crearea unui ambient corespunzător în vederea desfăşurării activităţilor de formare şi informare a cadrelor didactice şi managerilor din
învăţământul profesional şi tehnic din judeţ şi din zona Sud-Est, în calitate de centru-resursă.

Extinderea unităţii de învăţământ prin construirea unei clădiri cu regim de înălţime S+P+3E având aria construită de 443mp şi aria
construită desfăşurată de 2118mp;
Dotări mobilier şcolar;
Reabilitarea instalaţiei termice de la corpul vechi.

Rezultate

- Informare şi publicitate proiect;
- Consultanţă în management de proiect;
- Audit financiar;
- Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuţie;
- Execuţie lucrări.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea si echiparea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii
,,Sf. Ioan,, Galati

3511

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 551 / 17 SEP 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

18 SEP 2009

17 IAN 2011

Valoarea totală proiect: 14,611,092.21 LEI

14,534,410.61 LEIValoare eligibilă proiect:

14,534,410.61 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 14,243,638.11 LEI

Rambursare efectivă: 11,286,426.91 LEI

Uniunea Europeana

4.18 LEI din data de 19 MAI 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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 constă în îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate şi a gradului de adresabilitate a
Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” Galaţi, prin sporirea calităţii serviciilor de asistenţă medicală specializată.

Proiectul are următoarele obiective specifice:
- Modernizarea şi echiparea cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriul de spital (Corp A parter – str. Gh. Asachi, nr.2);
- Modernizarea Laboratorului de radiologie – imagistică medicală (Corp A parter – str. Gh. Asachi, nr.2);
- Modernizarea Laboratorului de analize medicale (Corp A etaj II – str. Gh. Asachi, nr.2);
- Modernizarea şi echiparea Laboratorului de recuperare, medicină fizică şi balneologie, situat la parterul clădirii secţiei de Recuperare
medicină fizică şi balneologie (Str. Constructorilor, nr.29);
- Modernizarea intrărilor spre ambulatoriu, prin crearea şi modernizarea facilităţilor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi fizice (atât
pentru spaţiul din str. Gh. Asachi, nr.2, cât şi pentru cel din Str. Constructorilor, nr.29);
 - Crearea accesului din ambulatoriu spre spital şi a unei zone de aşteptare şi de joacă pentru pacienţi, prin curtea interioară a Corpului A
şi execuţia unei copertine de protejare a spaţiului de acces;
- Modernizarea utilităţilor generale (pentru ambele locaţii ale ambulatoriului): canalizare, alimentare apă rece şi caldă, iluminat economic,
instalaţii de termoficare, instalaţii de climatizare, instalaţii de fluide medicale;
- Achiziţionarea de echipamente medicale şi mobilier specific (pentru ambele locaţii).

Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf.Ioan” Galaţi
Dotarea Ambulatoriului cu echipamente medicale
Dotarea Ambulatoriului cu echipamente IT şi mobilier specific

Rezultate

Realizarea Documentaţiei tehnice
Publicitatea proiectului
Asistenţa tehnică pe perioada de execuţie a lucrărilor
Achiziţia de echipamente (echipamente medicale, echipamente IT şi mobilier specific)
Execuţia lucrărilor
Auditul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea şi reabilitarea Grupului Şcolar „Gheorghe Asachi” din municipiul Galaţi

6188

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 669 / 22 MAR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

23 MAR 2010

22 MAI 2011

Valoarea totală proiect: 8,571,722.32 LEI

8,266,213.62 LEIValoare eligibilă proiect:

8,266,213.62 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,100,889.35 LEI

Rambursare efectivă: 2,746,337.09 LEI

Uniunea Europeana

4.09 LEI din data de 22 MAR 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general - crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor educaţionale.
Obiectivul specific - îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale a Grupului Şcolar „Gheorghe Asachi” din municipiul Galaţi, în
vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Modernizarea şi reabilitarea a 3 corpuri de clădire (2 spaţii şcoală si 1 cantină) prin realizarea următoarelor intervenţii: realizare acoperiş
tip şarpantă; înlocuirea pardoselilor deteriorate; reabilitarea instalaţiilor termice, electrice şi sanitare; refacere rampă pentru persoane cu
dizabilităţi; refacerea şi protejarea conductelor neprotejate; înlocuire tâmplărie exterioară; refacere finisajelor interioare şi exterioare;
dotări cantină.

Rezultate

- Informare şi publicitate proiect;
- Audit financiar;
- Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuţie;
- Execuţie lucrări.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea şi extinderea Centrului multifuncţional de recuperare „KIDS” Galaţi

12293

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1237 / 11 FEB 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

12 FEB 2011

11 MAI 2014

Valoarea totală proiect: 3,407,607.47 LEI

2,759,710.00 LEIValoare eligibilă proiect:

2,759,710.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,704,515.80 LEI

Rambursare efectivă: 2,478,370.12 LEI

Uniunea Europeana

4.26 LEI din data de 11 FEB 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectul l-a constituit îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale destinate  copiilor cu deficiente neuro–psiho-
motorii din municipiul Galaţi prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea acestora (servicii socio – medicale), contribuind astfel la
atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale.
Obiective specifice:
? Extinderea serviciilor  de asistenta sociala din cadrul Agentiei de Servicii Social Comunitare “Alternativa”
? Înfiinţarea Centrului multifuncţional de recuperare Kids prin modernizarea si extinderea imobilului din Str. Constructorilor, nr.
29;
? Creşterea accesului potenţialilor beneficiari  la servicii de reabilitare si recuperare socio-medicala.

Ca urmare a implementarii proiectului s-au obtinut urmatoarele rezultate:
• Un Centru de zi modernizatsi extins cu o capacitate de 25 de locuri, dotat la standarde;
In urma executiei lucrarilor s-au realizat urmatoarele:
• reabilitarea termică a faţadelor cu termosistem;
• reabilitarea şi modernizarea lucrărilor de finisaje;
• reabilitarea instalaţiilor sanitare şi electrice;
• reabilitarea şi modernizarea utilităţilor: apă, canal, termice, electrice, telefonie;
• recompartimentarea spaţiilor pentru găzduirea copiilor în camere de maximum 7 paturi, trei saloane de câte 32,5 mp cu câte 6
paturi  şi un salon de 46.9 mp cu 7 paturi
• cu grupuri sanitare adecvate pentru persoanele cu handicap neuro-psiho-motor.
Prin realizarea extinderii s-a construit un nou corp, B, care cuprinde următoarele săli:
• cabinet de kinetoterapie;
• cabinet de ergoterapie;
• sală de masaj;
• cabinet de consiliere psihologica si socială;
• bazin de hidroterapie;
• sală de logopedie

Rezultate

In cadrul proiectului au fost finantate urmatoarele categorii de lucrari pentru amenajarea centrului de zi cu o capacitate de 25 de locuri
modernizate la standarde europene:
• reabilitarea termică a faţadelor cu termosistem;
• reabilitarea şi modernizarea lucrărilor de finisaje;
• reabilitarea instalaţiilor sanitare şi electrice;
• reabilitarea şi modernizarea utilităţilor: apă, canal, termice, electrice, telefonie;
• recompartimentarea spaţiilor pentru găzduirea copiilor în camere de maximum 7 paturi, trei saloane de câte 32,5 mp cu câte 6
paturi  şi un salon de 46.9 mp cu 7 paturi
• grupuri sanitare adecvate pentru persoanele cu handicap neuro-psiho-motor.
• Amenajarea urmatoarelor cabinete:
- cabinet de kinetoterapie;
- cabinet de ergoterapie;
- sală de masaj;
- cabinet de consiliere psihologica si socială;
- bazin de hidroterapie;
- sală de logopedie
Dotari finantate in cadrul proiectului:
• mobilier de specialitate pentru camere, cabinet ergoterapie,  consiliere sociala, psihologica si atelierul de terapie ocupationala;
• materiale  de  specialitate pentru sala de consiliere psihologica,  ergoterapie  si  logopedie;
• echipamente de specialitate pentru sala de kinetoterapie.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizare Grădina Publică Galaţi

13509

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1597 / 10 MAI 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2011

10 NOI 2013

Valoarea totală proiect: 10,550,723.70 LEI

10,497,610.78 LEIValoare eligibilă proiect:

10,497,610.78 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,287,658.57 LEI
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Rambursare efectivă: 7,437,706.59 LEI

Uniunea Europeana

4.20 LEI din data de 05 MAI 2009

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 - creşterea calităţii vieţii prin crearea unui mediu atractiv de recreere pentru  toţi cetăţenii municipiului Galaţi.
Obiective specifice: a) revitalizarea Grădinii Publice clasată ca monument istoric; b) creşterea calităţii mediului de recreere prin realizarea
lucrărilor de modernizare, o zonă importantă de odihnă şi agrement;  c) protejarea mediului prin diminuarea poluării aerului şi a poluării
fonice.

Grădina Publică în suprafaţă de 86.640,00 mp modernizată şi reabilitată;
Plantarea arbori,  arbuşti, gard viu;
Refacerea aleilor;
2 parcări;
Reţea de iluminat;
Dotare cu mobilier urban.

Rezultate

Proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului
Informare şi publicitate proiect
Audit financiar independent
Dotări
Execuţie lucrări:
Refacerea patrimoniului arborescent al parcului;
Realizarea unei vegetaţii arbustive;
Refacerea aleilor şi modernizarea acestora;
Reabilitarea elementelor de artă;
Reabilitarea gardului pentru împrejmuire;
Realizarea unui sistem de iluminat ambiental;
Refacerea sistematizării verticale şi a consolidării taluzelor;
Refacerea scării ornamentale de pe versant;
Realizarea de reţele de apă şi canalizare, sisteme automate de irigaţii;
Realizarea unui nou loc de joacă pentru copii;
Reabilitarea zonei de petrecere a timpului liber pentru persoanele vârstnice;
Realizarea a două parcări în partea de est a parcului;
Dotarea cu mobilier urban de parc.
Supervizarea lucrărilor de construcţii.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea Parcului Rizer din municipiul Galaţi

13510

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1598 / 10 MAI 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2011

10 MAI 2013
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Valoarea totală proiect: 6,126,405.02 LEI

5,876,585.94 LEIValoare eligibilă proiect:

5,876,585.94 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,759,054.22 LEI

Rambursare efectivă: 4,854,155.50 LEI

Uniunea Europeana

4.24 LEI din data de 20 IUL 2009

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 - crearea unui mediu atractiv de recreere pentru cetăţenii municipiului Galaţi.
Obiectiv specific - creşterea calităţii mediului de recreere prin realizarea lucrărilor de modernizare A unei suprafeţe de 30616,63 mp din
totalul de 35261,63 mp.

Sistematizare verticală şi drumuri;
Elemente de investiţie specifice: doua fântâni arteziene; o pânză de apă în cinci trepte denivelate denumit „iaz” cu podeţ din lemn - de
traversare; „Agora” pentru celebrări şi evenimente; Pergolă şi platformă dalată pentru expunerea de obiecte de artă în aer liber +
evenimente culturale; amfiteatru  cu locuri de şedere pe gazon şi acoperirea scenei cu tendă PVC; Pistă pentru role; Porţi de acces
pietonal + auto (est + vest); mobilier nou de parc.
Iluminat ambiental;
Două locuri de joacă pentru copii
Realizarea de reţele de apă, canalizare, electrice;
Zonă de petrecere a timpului liber pentru bătrâni:
               Zonă rezervată pentru animale cu însoţitorii lor

Rezultate

Proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului
Informare şi publicitate proiect
Consultanţă în management de proiect
Audit financiar independent
Execuţie lucrări:
Sistematizare verticală şi drumuri;
Construire de elemente specifice;
Împrejmuire; iluminat ambiental;
Realizarea de reţele de apă, canalizare;
Reţele electrice.

Supervizarea lucrărilor de construcţii.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea Bd. Oţelarilor, străzilor Stadionului, Frunzei şi Gheorghe Asachi din municipiul Galaţi

13506

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1883 / 29 IUN 2011
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Dată începere:

Dată finalizare:

30 IUN 2011

29 OCT 2013

Valoarea totală proiect: 50,860,554.28 LEI

50,860,554.28 LEIValoare eligibilă proiect:

50,860,554.28 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 49,843,343.20 LEI

Rambursare efectivă: 47,016,575.02 LEI

Uniunea Europeana

4.22 LEI din data de 08 IUN 2009

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 - fluidizarea traficului urban în cartierele Dunărea şi Ţiglina III din municipiul Galaţi, reducerea timpului de transport,
eliminarea blocajelor rutiere şi traversarea oraşului în condiţii de siguranţă.
Obiective specifice: a) reabilitarea şi modernizarea carosabilului; b) refacerea platformei de circulaţie a tramvaielor ca infrastructură şi
suprastructură; c) reabilitarea şi modernizarea trotuarelor şi a spaţiilor verzi; d) reabilitarea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare;
e) reabilitarea şi modernizarea reţelelor de alimentare cu energie electrică a liniilor de tramvai; f) refacerea parţială a reţelelor telefonice
afectate; g) realizarea reţelei de iluminat public stradal.

Străzi şi linii de tramvai modernizate;
Piste pentru ciclişti;
Rampe pentru persoane cu handicap locomotor;
Reţea de apă şi colector de canalizare, reabilitate;
Reţea de iluminat public stradal.

Rezultate

Proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului
Informare şi publicitate proiect
Consultanţă în management de proiect
Audit financiar independent
Execuţie lucrări:
Reabilitarea şi modernizarea carosabilului;
Refacerea platformei de circulaţie a tramvaielor ca infrastructură şi suprastructură;
Reabilitarea şi modernizarea trotuarelor şi a spaţiilor verzi;
Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de apă şi canalizare;
Reabilitarea şi modernizare reţelelor de alimentare cu energie electrică a liniilor de tramvai;
Refacerea parţială a reţelelor telefonice afectate;
Realizarea reţelei de iluminat public stradal.

Supervizarea lucrărilor de construcţii.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Centrul Multicultural Dunărea de Jos, str. Domnească, nr. 91, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

25321

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: 2981 / 13 MAR 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

14 MAR 2012

13 AUG 2014

Valoarea totală proiect: 6,981,283.16 LEI

34,528.78 LEIValoare eligibilă proiect:

34,528.78 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 33,969.70 LEI

Rambursare efectivă: 32,470.14 LEI

Uniunea Europeana

4.14 LEI din data de 22 APR 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general al proiectului constă în îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane degradate şi valorificarea patrimoniului cultural-istoric
în municipiul Galaţi.
Obiectiv specific - restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea unei clădiri de patrimoniu istoric.

Clădire restaurată, consolidată şi reamenajată având ca destinaţie sediul Centrului Multicultural “Dunărea de Jos”, unde vor avea loc
acţiuni cu caracter cultural: expoziţii de artă plastică, artizanat, design ambiental; manifestări cu caracter multimedia; serate muzicale;
cenacluri literare; conferinţe, comunicări pe teme culturale; spectacole artistice şi proiecţii de film; organizarea Festivalului
„Multiculturalitate la Dunărea de Jos”; acordarea de informaţii turistice dar şi specifice privind arhitectura, istoria, tradiţiile etc.

Rezultate

Proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului
Informare şi publicitate proiect
Consultanţă în managementul de proiect
Audit financiar independent
Dotări
Execuţie lucrări:
Consolidarea si refuncţionalizarea corpului principal;
Refacerea instalaţiilor interioare la corpul principal;
Demolarea construcţiilor anexă în conformitate cu concluziile expertizei tehnice;
Refacerea împrejmuirii existente;
Reabilitarea fântânii arteziene, refacerea  reţelelor exterioare de apă şi canalizare;
Refacere carosabil existent in incinta;

Lucrări de construcţie pentru realizarea de obiective noi: scenă şi panou de proiecţie; gradenă; extindere carosabil existent in
incinta si construirea unei parcări acoperite; amenajare parc, iluminat ornamental in incinta, amplasare mobilier urban.
Supervizarea lucrărilor de construcţii.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea şi reabilitarea Şcolii nr. 9 „Calistrat Hogaş” din municipiul Galaţi

12937

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3729 / 27 MAI 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

28 MAI 2013

28 OCT 2014
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Valoarea totală proiect: 3,633,583.33 LEI

3,437,278.93 LEIValoare eligibilă proiect:

3,437,278.93 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,368,533.36 LEI

Rambursare efectivă: 1,770,095.66 LEI

Uniunea Europeana

4.56 LEI din data de 25 OCT 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general - crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de educaţie.
Obiectivul specific - îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale a Şcolii gimnaziale nr. 9 „Calistrat Hogaş” din municipiul Galaţi, în
vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Clădire şcoală modernizată şi reabilitată prin realizarea următoarelor intervenţii: realizare acoperiş tip şarpantă, anvelopare termică,
refacere pardoseli, finisaje, refacere alei şi teren de sport; refacere împrejmuire; reabilitarea instalaţiilor termice, electrice şi sanitare.

Rezultate

- Informare şi publicitate proiect;
- Audit financiar;
- Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuţie;
- Execuţie lucrări.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Centrul de zi pentru copii cu autism în Municipiul Galaţi

18223

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4163 / 27 MAI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

28 MAI 2014

31 AUG 2016

Valoarea totală proiect: 3,194,914.56 LEI

2,392,196.50 LEIValoare eligibilă proiect:

2,392,196.50 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,344,352.57 LEI

Rambursare efectivă: 2,191,302.01 LEI

Uniunea Europeana

4.40 LEI din data de 27 MAI 2014

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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 proiectul l-a constituit îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale destinate  copiilor cu autism si familiilor acestora din
municipiul Galati prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea acestora (servicii socio – medicale), contribuind astfel la atingerea
obiectivului european al coeziunii economice si sociale.
Obiective specifice:
? Extinderea si imbunatatirea serviciilor sociale din cadrul Agentiei de Servicii Social Comunitare “Alternativa”;
? Infiintarea Centrului pentru copii cu autism prin  extinderea imobilului din Str. Constructorilor, nr. 29;
? Prevenirea si combaterea marginalizarii sociale a copiilor cu autism.

• Un Centru de zi pentru copii cu deficiente din spectrul autismului modernizat si extins cu o capacitate de 40 de locuri, dotat la
standarde;
In urma executiei lucrarilor s-a realizat amenajarea urmatoiarelor sali si cabinete :
• Cabinet terapie de grup copii – 1 sala;
• Cabinet kinetoterapie – 1 sala;
• Cabinet consiliere psihologica– 1 sala;
• Cabinet terapie prin joc – 1 sala;
• Cabinet terapie grupuri de suport parinti – 1 sala;
• Cabinet consiliere parentala – 1 sala;
• Cabinet de stimulare senzoriala – 1 sala’
• Sala terapie individuala – 2 Sali;
• Cabinet specialisti – asistente – 1 cabinet

Rezultate

Prin proiect s-au finantat si executat urmatoarele categorii de lucrari:
- Mansardarea corpului „A” axistent;
- Asigurarea posibilitatilor de comunicare cu restul cladirii prin punerea in functiune a  ascensorul din Corpul adiacent (corp „B”);
- Realizarea de spatii functionale pentru beneficiarii proiectului prin amenajarea urmatoarelor sali si cabinete: cabinet terapie
grup copii – 1 sala; cabinet kinetoterapie – 1 sala; cabinet consiliere psihologica – 1 sala; cabinet terapie prin joc – 1 sala; Cabinet terapie
grupuri de suport parinti – 1 sala; Cabinet consiliere parentala – 1 sala; Cabinet de stimulare senzoriala – 1 sala; Sala terapie individuala
– 2 Sali; Cabinet specialisti – asistente – 1 cabinet.
Dotări:
- Dotare cu mobilier si aparatura de specialitate in cabinete
- Dotare cu aparatura si echipamente de specialitate sala de kinetoterapie
- Dotari cu echipamente si software

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creşterii fluenţei şi siguranţei circulaţiei
şi a prevenirii criminalităţii

48097

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4604 / 31 IUL 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 AUG 2014

31 IUL 2016

Valoarea totală proiect: 19,214,544.01 LEI

19,214,544.14 LEIValoare eligibilă proiect:

19,214,544.14 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 18,830,253.25 LEI

Rambursare efectivă: 15,311,856.02 LEI
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Uniunea Europeana

4.45 LEI din data de 09 MAR 2013

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

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea condiţiilor de trafic rutier, creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea criminalităţii
în Municipiul Galaţi, prin implementarea unui sistem integrat de management al traficului şi supraveghere video metropolitană, care va
realiza premizele transformării acestui oraş într-un pilon de dezvoltare economică şi socială durabilă pentru întreaga zonă.
Obiectivul specific îl reprezintă implementarea unui sistem de management al traficului în municipiul Galaţi având ca rezultate: creşterea
vitezei medii de circulaţie şi scăderea întârzierilor în tranzit, a întârzierilor datorate virajelor la stânga, a întârzierilor totale produse de
intersecţii şi a celor pentru pietoni, micşorarea consumului de combustibil, reducerea nivelului emisiilor poluante sau de particule
provenite din traficul rutier, reducerea zgomotului mediu anual, dar şi implementarea unei soluţii de supraveghere video metropolitană, ce
va deservi atât zona rutiera, cât şi spaţiile publice din oraş, care va creşte siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor în zonele în care va fi
implementat sistemul.

Creşterea vitezei medii de circulaţie şi scăderea întârzierilor în tranzit, a întârzierilor datorate virajelor la stânga, a întârzierilor totale
produse de intersecţii şi a celor pentru pietoni;
Micşorarea consumului de combustibil, reducerea nivelului emisiilor poluante sau de particule provenite din traficul rutier;
Reducerea zgomotului mediu anual;
Implementarea unei soluţii de supraveghere video metropolitană, ce deserveşte atât zona rutieră, cât şi spaţiile publice din oraş, care va
creşte siguranţa cetăţenilor şi a bunurilor în zonele în care este implementat sistemul.

Rezultate

Proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului
Informare şi publicitate proiect
Consultanţă în managementul de proiect
Audit financiar independent
Execuţie lucrări:
Lucrări civile si de amenajare
Instalare echipamente la centrul de comanda
Instalarea reţelei de comunicaţii (fibra optica)
 Instalarea sistemului de semaforizare si a camerelor video in fiecare intersecţie
 Instalare senzori si sisteme de detecţie a traficului
 Lucrări de interconectare a sistemelor si realizare a branşamentelor electrice
Supervizarea lucrărilor de construcţii

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe L aferent asociaţiei de proprietari nr. 306 din
municipiul Galaţi

47470

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4701 / 25 SEP 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

26 SEP 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,266,125.12 LEI

2,158,416.24 LEIValoare eligibilă proiect:

863,366.50 LEIValoare eligibilă beneficiar:
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Valoare sprijin beneficiar: 1,295,049.74 LEI

Rambursare efectivă: 815,124.77 LEI

Uniunea Europeana

4.49 LEI din data de 20 IUL 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Galaţi, în conformitate cu
obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a forţei de muncă, consum redus de
energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea performanţei energetice a celor 100 de apartamente ale blocului L din cartierul Ţiglina
3 (Micro 16) al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor.prin reducerea cu minim
40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a energiei consumate.

Imbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;
Reducerea pierderilor de caldură şi a consumurilor energetice;
Reducerea costurilor de întreţinere pentru încalzire şi apă caldă de consum;
Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

Rezultate

Proiectare si asistenta tehnică din partea proiectantului
Informare si Publicitate proiect
Asistenta in managementul de proiect
Executie lucrari:
1) Izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 10 cm;
2) Izolare termică pereţi interiori casa scării;
3) Izolaţie termică terasa cu polistiren expandat;
4) Izolaţie termică a planşeului peste subsol cu polistiren expandat;
5) Tâmplărie termopan din PVC;
6) Reabilitarea instalaţiei termice.
Supervizarea lucrarilor de constructii
Auditul energetic la sfarsitul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe A7 aferent asociaţiei de proprietari nr. 396
şi A21 aferent asociaţiei de proprietari nr. 881 din municipiul Galaţi

 47473

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4733 / 08 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

09 OCT 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,833,607.97 LEI

2,704,882.33 LEIValoare eligibilă proiect:

1,081,952.93 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,622,929.40 LEI

Rambursare efectivă: 727,710.31 LEI
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Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 12 NOI 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Galaţi, în conformitate cu
obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a forţei de muncă, consum redus de
energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea performanţei energetice a celor 120 de apartamente ale blocurilor A7, A21 din
cartierul Micro 16 al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu
minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a energiei consumate.

Imbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;
Reducerea pierderilor de caldură şi a consumurilor energetice;
Reducerea costurilor de întreţinere pentru încalzire şi apă caldă de consum;
Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

Rezultate

Proiectare si asistenta tehnică din partea proiectantului
Informare si Publicitate proiect
Asistenta in managementul de proiect
Executie lucrari:
1) Izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 10 cm;
2) Izolare termică pereţi interiori casa scării;
3) Izolaţie termică terasa cu polistiren expandat;
4) Izolaţie termică a planşeului peste subsol cu polistiren expandat;
5) Tâmplărie termopan din PVC;
6) Reabilitarea instalaţiei termice.
Supervizarea lucrarilor de constructii
Auditul energetic la sfarsitul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi

53874

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4779 / 17 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

18 OCT 2014

17 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 1,068,703.20 LEI

994,117.20 LEIValoare eligibilă proiect:

994,117.20 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 974,234.86 LEI

Rambursare efectivă: 923,547.25 LEI

Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 07 AUG 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general - crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea
obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de educaţie.
Obiectivul specific - îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din municipiul Galaţi, în
vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Clădire modernizată şi reabilitată prin realizarea următoarelor intervenţii: înlocuirea tâmplăriei interioare din lemn cu tâmplărie cu profile
din PVC şi geam termopan; înlocuirea acoperişului tip terasă cu cel tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă zincată şi termoizolaţie
la pod; reabilitarea instalaţiilor electrice; înlocuirea instalaţiei termice şi a instalaţiei sanitare; înlocuirea lambriurilor din sălile de clasă şi
holuri; placări cu faianţă şi gresie la grupurile sanitare.

Rezultate

- Informare şi publicitate proiect;
- Audit financiar;
- Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuţie;
- Execuţie lucrări.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe Y5, Y6, Y7 aferente asociaţiei de proprietari
nr. 518 din municipiul Galaţi

48171

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4887 / 24 NOI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

25 NOI 2014

31 AUG 2016

Valoarea totală proiect: 3,176,491.91 LEI

2,911,436.44 LEIValoare eligibilă proiect:

1,164,574.58 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,746,861.86 LEI

Rambursare efectivă: 757,548.20 LEI

Uniunea Europeana

4.51 LEI din data de 03 DEC 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Galaţi, în conformitate cu
obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a forţei de muncă, consum redus de
energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea performanţei energetice a celor 81 de apartamente ale blocurilor Y5, Y6 şi Y7 din
cartierul Micro 20 al Municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu
minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a energiei consumate.

Rezultatele aşteptate sunt:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;
- Reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum;
- Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

Rezultate

Proiectare si asistenta tehnică din partea proiectantului
Informare si Publicitate proiect
Asistenta in managementul de proiect
Executie lucrari:
1) Izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 10 cm;
2) Izolare termică pereţi interiori casa scării;
3) Izolaţie termică terasa cu polistiren expandat;
4) Izolaţie termică a planşeului peste subsol cu polistiren expandat;
5) Tâmplărie termopan din PVC;
6) Reabilitarea instalaţiei termice.
Supervizarea lucrarilor de constructii
Auditul energetic la sfarsitul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe C11, C12, D8 aferente asociaţiei de
proprietari nr. 257 din municipiul Galaţi

47471

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4918 / 28 NOI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

29 NOI 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,413,350.32 LEI

4,196,938.03 LEIValoare eligibilă proiect:

4,196,938.03 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,518,162.81 LEI

Rambursare efectivă: 1,381,516.60 LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 12 NOI 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Galaţi, în conformitate cu
obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de
energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea performanţei energetice a celor 200 de apartamente ale blocurilor C11, C12 şi D8 din
cartierul Ţiglina II al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor.prin reducerea cu
minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a energiei consumate.

Reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice (kWh/m2an): C11 – 50%; C12 – 52%; D8 – 53%;
Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;
Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;
Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie (kgCO2/m2an): C11 – 51%; C12 – 53%; D8 –
54%.

Rezultate

Proiectare si asistenta tehnică din partea proiectantului
Informare si Publicitate proiect
Asistenta in managementul de proiect
Executie lucrari:
1) Izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 10 cm;
2) Izolare termică pereţi interiori casa scării;
3) Izolaţie termică terasa cu polistiren expandat;
4) Izolaţie termică a planşeului peste subsol cu polistiren expandat;
5) Tâmplărie termopan din PVC;
6) Reabilitarea instalaţiei termice.
Supervizarea lucrarilor de constructii
Auditul energetic la sfarsitul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe G10 aferent asociaţiei de proprietari 380 şi
X4 aferent asociaţiei de proprietari 574 din municipiul Galaţi

48170

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4969 / 19 DEC 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

20 DEC 2014

31 AUG 2016

Valoarea totală proiect: 2,620,647.47 LEI

2,402,216.08 LEIValoare eligibilă proiect:

960,888.84 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,441,327.24 LEI

Rambursare efectivă: 647,768.94 LEI

Uniunea Europeana

4.51 LEI din data de 03 DEC 2012

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Galaţi, în conformitate cu
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obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a fortei de munca, consum redus de
energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea performanţei energetice a celor 84 de apartamente ale blocurilor G10, X4 din
cartierele Micro 18, 20 ale municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor.prin
reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an  a energiei consumate.

Imbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;
Reducerea pierderilor de caldură şi a consumurilor energetice;
Reducerea costurilor de întreţinere pentru încalzire şi apă caldă de consum;
Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

Rezultate

Proiectare si asistenta tehnică din partea proiectantului
Informare si Publicitate proiect
Asistenta in managementul de proiect
Executie lucrari:
1) Izolarea termică a pereţilor exteriori cu polistiren expandat de 10 cm;
2) Izolare termică pereţi interiori casa scării;
3) Izolaţie termică terasa cu polistiren expandat;
4) Izolaţie termică a planşeului peste subsol cu polistiren expandat;
5) Tâmplărie termopan din PVC;
6) Reabilitarea instalaţiei termice.
Supervizarea lucrarilor de constructii
Auditul energetic la sfarsitul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Strategal – Parteneriat Public-Privat pentru Dezvoltarea Locală

106636

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 49150 / 17 AUG 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

17 AUG 2017

04 DEC 2017

Valoarea totală proiect: 222,548.11 LEI

222,215.61 LEIValoare eligibilă proiect:

87,341.94 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 85,595.08 LEI

Rambursare efectivă: 73,500.47 LEI

Uniunea Europeana

4.45 LEI din data de 16 OCT 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Nu este cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: Implementarea Mecanismului de Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii (DLRC) în zone urbane
marginalizate (ZUM), în contextul unei infrastructuri şi a unor servicii slab dezvoltate.
Scopul cererii de finanţare: „Sprijin pregătitor pentru animarea comunităţii din cadrul oraşelor cu populaţie peste 20.000 de locuitori”.
Abordarea participativă de tip DRLC vizează mobilizarea şi implicarea comunităţilor dezavantajate şi a actorilor locali în procesul de
elaborare şi de implementare a strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii, în concordanţă cu Strategia Europa 2020.
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Constituirea unui grup de acţiune locală format din reprezentanţi ai sectorului public, ai sectorului privat şi ai societăţii civile (ONG-uri cu
activitate specifică măsurilor ce vizează comunităţile defavorizate) precum şi din persoane fizice relevante din comunitatea vizata (tineri,
persoane aparţinând minorităţii roma, persoane dezavantajate, persoane aparţinând categoriilor vulnerabile, etc.) va permite identificarea
nevoilor concrete ale comunităţii şi identificarea şi realizarea acelor proiecte care vor asigura un efect maxim asupra dezvoltării de
ansamblu a teritoriului demarcat, asigurând premizele necesare dezvoltării ulterioare a comunităţii pe termen mediu şi lung.
Obiectivul specific: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitaţile marginalizate (roma
si non-rom) din municipiul Galaţi, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin implementarea de măsuri/operaţiuni
integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Managementul proiectului
Coordonarea implementării proiectului
Intervenţii suport (indirecte) necesare implementării proiectului
Înfiinţarea GAL şi asigurarea funcţionarii acestuia
Îmbunatăţirea competenţelor membrilor şi personalului GAL
Întocmirea planului cu delimitarea teritoriului SDL
Analiza diagnostic a nevoilor şi problemelor populaţiei din zonele din teritoriul SDL, în special a ZUM
Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL
Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele Strategiei
de Dezvoltare Locală

Rezultate

A0. Activităţi transversale
A1.Înfiinţare GAL
A2. Delimitarea comunităţii marginalizate şi a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate
A3. Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL
A4. Elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele SDL

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G8 aferent Asociatiei de proprietari nr. 360A
”Emanuel” din municipiul Galati

117904

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 632 / 25 OCT 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

25 OCT 2017

24 FEB 2019

Valoarea totală proiect: 920,473.46 LEI

920,473.46 LEIValoare eligibilă proiect:

920,473.46 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 552,284.07 LEI

Rambursare efectivă: 497,369.13 LEI

Uniunea Europeana

4.43 LEI din data de 01 MAR 2017

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 POR 2014–2020 îl constituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care sa asigure o
dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare
a progresului tehnologic.

Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
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Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific al acestui proiect consta în creşterea performanţei energetice a celor 41 de apartamente ale blocului G8 din cartierul
Micro 18 al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim
40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va
reduce amprenta de carbon a blocului de locuinţe şi va creste calitatea vieţii locatarilor.

6.1. Indicatori POR
Indicator de rezultat Valoarea indicatorului la Valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului finalul implementării
proiectului(de rezultat)
Consumul de energie finala în sectorul rezidenţial (Mtep)

Indicator de realizare (de output) La finalul implementării proiectului (de output)
Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 0 - 92,062 tone CO2
Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 0 - 41

6.2. Indicator proiect
Indicator proiect Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului Valoarea indicatorului la finalul (în funcţie de ce se realizează
prin proiect) implementarii proiectului(de output)
Consumul anual de energie primara (kwh/an) 580.891,60 kwh/an - 359.559,44 kwh/an
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kwh/m2/an) 142,11 kwh/m2/an - 67,94 kwh/m2/an
Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an) 208,87 kwh/m2/an - 129,29 kwh/m2/an

Rezultate

Activităţile proiectului

Activitatea 1.1 Obtinerea certificatului de urbanism
Activitatea 1.2 Actualizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a expertizei  tehnice, auditului energetic cat si a proiectului
tehnic;
Activitatea 1.3 Obtinerea avizelor si acordurilor;
Activitatea 1.4 Obtinerea autorizatiei de construire nr. 594/31.10.2016
Activitatea 2.1: Evaluarea si incheierea contractului de finantare
Activitatea 2.2: Stabilirea unitatii de imlementare a proiectului
Activitatea 2.3: Selectarea furnizorului de materiale de informare si publicitate
Activitatea 2.4: Publicitatea proiectului
Activitatea 2.5: Selectarea consultantului care va asigura asistenta in managementul de proiect
Activitatea 2.6: Selectarea consultantului care va asigura asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de executie
Activitatea 2.7: Selectarea auditorului financiar al proiectului – realizat
Activitatea 2.8: Selectarea contractorului pentru executia lucrarilor
Activitatea 2.9: Derularea contractului de asistenta in managementul de proiect
Activitatea 2.10: Derularea contractului de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de executie
Activitatea 2.11: Derularea contractului de executie lucrari
Activitatea 2. 12: Managementul proiectului
Activitatea 2.13 – Auditul financiar al proiectului
Activitatea 2.14 - Intocmirea certificatului de performanta energetica

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe G1 aferent asociaţiei de proprietari nr. 388
din municipiul Galaţi

117906

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 939 / 27 DEC 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

27 DEC 2017

19 IUL 2019

Valoarea totală proiect: 863,751.20 LEI

863,751.20 LEIValoare eligibilă proiect:

863,751.20 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 518,250.72 LEI

Rambursare efectivă: 473,727.57 LEI

Uniunea Europeana

4.43 LEI din data de 01 MAR 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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 POR 2014–2020 îl constituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor infrastructurale şi a serviciilor, care să asigure o
dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de asimilare
a progresului tehnologic. Obiectivul general al proiectului CREŞTEREA Performanţei ENERGETICE A BLOCUL DE LOCUINŢE G1
AFERENT ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI NR. 388 DIN MUNICIPIUL GALAŢI constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a
clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G1 din cartierul
Micro 18 al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim
40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va
reduce amprenta de carbon a blocului de locuinţe şi va creşte calitatea vieţii locatarilor.

Indicator de realizare (de output) Valoare la  începutul implementării proiectului Valoare la  finalul implementării proiectului (de
output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) 163,74 tone CO2 106,42 tone CO2
Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării) 0 44

Indicator de proiect (suplimentar)
 (de realizare) Valoare la  începutul implementării proiectului Valoare la  finalul implementării proiectului
Consumul anual de energie primară (kWh/an) 867.185,40 650.224,68
Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) 265,59 165,69
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 265,59 156,22

Rezultate

Activităţile proiectului
Activitatea 1 -. Evaluarea si incheierea contractului de finantare
Activitatea 2 - Stabilirea unitatii de imlementare
Activitatea 3 - Selectarea furnizorului de materiale de  publicitate
Activitatea 4 - Publicitatea proiectului
Activitatea 5 - Conferinta iniţială
Activitatea 6 - Publicitatea proiectului
Activitatea 7 - Conferinta finala
Activitatea 8 - Selectarea contractorului pentru consultanţa în managementul de proiect
Activitatea 9 - Selectarea consultantului care va asigura asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de execuţie
Activitatea 10 – Selectarea auditorului financiar
Activitatea 11 – Selectarea contractorului pentru executia lucrărilor
Activitatea 12 – Derularea contractului de asistenta in managementul de proiect
Activitatea 13 - Derularea contractului de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de executie
Activitatea 14 - Derularea contractului de executie lucrari
Activitatea 15 - Executia lucrarilor pregatitoare, inclusiv organizarea de santier
Activitatea 16 - Executie lucrari de baza, constructii si instalatii
Activitatea 17 - Efectuarea de probe, receptii
Activitatea 18 - Întocmirea cartii tehnice
Activitatea 19 - Receptie la terminarea lucrarilor
Activitatea 20 - Receptia punerii in functie
Activitatea 21 - Managementul proiectului
Activitatea 22 - Coordonarea procedurilor de derulare a achizitiilor, a activitatilor de proiectare, consultanta în management, asistenta
tehnica pentru supervizarea lucrarilor, executie lucrari, furnizare bunuri
Activitatea 23 - Monitorizarea proiectului
Activitatea 24 - Întocmirea rapoartelor de progres
Activitatea 25 - Intocmirea cererilor de rambursare
Activitatea 26 - Intocmirea si depunerea cererii de rambursare finală

Activităţi finanţate
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Activitatea 27. Procesarea cererii de rambursare finale si efectuarea platii aferente acesteia
Activitatea 28 – Auditul financiar al proiectului
Activitatea 29 - Intocmirea certificatului de performanta energetica

Cod SMIS:

Anvelopare unitati de invatamant - Scoala Gimnaziala nr.3, b-dul Dunarea nr.60, Galati

111721

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1615 / 26 MAR 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

26 MAR 2018

29 FEB 2020

Valoarea totală proiect: 2,915,211.47 LEI

2,915,211.47 LEIValoare eligibilă proiect:

2,915,211.47 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,856,907.19 LEI

Rambursare efectivă: 2,007,849.79 LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 01 DEC 2016

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 ”Anvelopare unităţi de învăţământ şcoala gimnaziala nr. 3 b-dul Dunarea nr. 3 Galaţi” consta în scăderea
consumului de energie primara la clădirile publice si scăderea producerii de gaze cu efect de sera.

Obiectivele specifice ale proiectului:
Creşterea performantei energetice a imobilului în care funcţionează Şcoala Gimnaziala nr. 3 din municipiul Galaţi, cu efecte favorabile
asupra calităţii mediului ambiental, a sănătăţii elevilor si îmbunătăţirea calităţii actului educaţional, prin reducerea consumurilor pentru
încălzire si scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de
carbon a clădirii.

Rezultatele aşteptate:
-Îmbunătăţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior
-Reducerea consumurilor energetice
-Reducerea costurilor pentru încălzire si apa calda de consum

Rezultate

Activităţile proiectului

1.Actualizare documentaţie tehnică (Expertiză tehnică, Audit energetic, Dali)
2.Proiectare şi execuţie
3.Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
4.Activitatea de informare şi publicitate
5.Consultanţă
6.Asistenţă Tehnică
7.Audit financiar extern
8.Gestionarea situaţiilor diverse şi neprevăzute
9.Îndeplinirea obligaţiilor legale referitoare la comisioane, cote şi taxe
10.Monitorizarea şi implementarea proiectului

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Anvelopare unităţi de învăţământ Şcoala gimnazială nr. 22 din municipiul Galaţi

111723

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2533 / 21 IUN 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

21 IUN 2018

30 IUN 2019

Valoarea totală proiect: 2,767,614.24 LEI

2,767,614.24 LEIValoare eligibilă proiect:

2,767,614.24 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,712,261.90 LEI

Rambursare efectivă: 2,171,168.52 LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 01 DEC 2016

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 ” Anvelopare unităţi de învăţământ -Şcoala nr.22 din Municipiul Galaţi ” consta în scăderea consumului de
energie primara la clădirile publice si scăderea producerii de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului
- Creşterea performanţei energetice a imobilului în care funcţionează Şcoala gimnaziala nr.22, din municipiul Galaţi, cu efecte favorabile
asupra calităţii mediului ambiental, a sănătăţii elevilor şi îmbunătăţirea calităţii actului educaţional, prin reducerea consumurilor pentru
încălzire şi scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de
carbon a clădirii.

Rezultatele aşteptate:
-Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;
-Reducerea consumurilor energetice;
-Reducerea costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Rezultate

Activităţile proiectului
1.  Actualizare documentaţie tehnica (Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI)
2. Proiectare si execuţie
3. Asigurarea utilitaţilor necesare obiectivului
4.Activitatea de informare si publicitate
5. Consultanţă
6. Asistenţa tehnica
7. Auditul financiar extern
8. Gestionarea situaţiilor diverse si neprevăzute
9. Îndeplinirea obligaţiilor legale referitoare la Comisioane, cote si taxe
10. Monitorizarea si implementarea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Anvelopare unitati de învatamânt - Scoala gimnaziala ”Iulia Hasdeu” din municipiul Galati

111717

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3251 / 28 SEP 2018
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Dată începere:

Dată finalizare:

28 SEP 2018

31 OCT 2019

Valoarea totală proiect: 2,910,142.72 LEI

2,910,142.72 LEIValoare eligibilă proiect:

2,910,142.72 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,851,939.82 LEI

Rambursare efectivă: 2,018,999.86 LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 01 DEC 2016

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 ”Anvelopare Şcoala Gimnaziala Iulia Hasdeu din municipiul Galaţi” consta în scăderea consumului de
energie primara la clădirile publice si scăderea producerii de gaze cu efect de sera.

Obiectivele specifice ale proiectului
Creşterea performantei energetice a imobilului în care funcţionează Şcoala gimnaziala nr.3 din municipiul Galaţi, cu efecte favorabile
asupra calităţii mediului ambiental, a sănătăţii elevilor si îmbunătăţirea calităţii actului educaţional, prin reducerea consumurilor pentru
încălzire şi scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se
va reduce amprenta de carbon a clădirii.

Rezultatele aşteptate:
-Îmbunatăţirea condiţiilor de igiena şi confort termic interior;
-Reducerea consumurilor energetice;
-Reducerea costurilor pentru încălzire si apa calda de consum.

Rezultate

Activităţile proiectului
1. Activitate: 1. Actualizare documentaţie tehnică (Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI)
2  Proiectare si executie
3. Activitate: 3. Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
4. Activitatea de informare si publicitate
5. Consultanta
6. Asistenta tehnica
7. Auditul financiar extern
8.  Gestionarea situatiilor diverse si neprevazute
9. Îndeplinirea obligatiilor legale referitoare la Comisioane, cote si taxe
10. Monitorizarea si implementarea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizare strada Traian între Metro şi strada Brăilei

125784

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3601 / 11 DEC 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

11 DEC 2018

31 MAI 2019

Valoarea totală proiect: 17,900,158.57 LEI
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16,434,067.03 LEIValoare eligibilă proiect:

16,105,385.65 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 328,681.38 LEI

Rambursare efectivă: 13,717,984.96 LEI

Uniunea Europeana

4.57 LEI din data de 17 IUL 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 este reprezentat de sprijinirea dezvoltării urbane prin îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază
aparţinând UAT Municipiul Galaţi.
Obiectivul specific al proiectului - Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Galaţi prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă al municipiului pe strada Traian între Piaţa Centrală şi strada Basarabiei, astfel :
- Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului;
- Reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere;
- Reabilitarea trotuarelor;
- Reabilitarea iluminatului public.

Rezultatele aşteptate generale menţionate mai jos corespund atât acestei cereri de finanţare cât şi a proiectelor complementare.
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an):
a) Scenariul "fara proiect" :
Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 54.383,95 tone/an echiv. CO2,
 Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 62.837,36 tone/an echiv. CO2,
Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare 69.382,73 tone/an echiv. CO2.
b) Scenariul "cu proiect" :
Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 54.383,95 tone/an
echiv. CO2,
Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 61.882,56 tone/an echiv. CO2,
Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare 68.296,35 tone/an echiv. CO2.
c) Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echiv CO2/ an) :
Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 0 tone/an echiv. CO2,
Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 954,8 tone/an echiv. CO2,
 Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare 1086,38 tone/an echiv. CO2.
2. Cresterea estimata a numarului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/
extinse (nr. pasageri) :
a) Scenariul "fara proiect" :
Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 102.066 pasageri/deplasari,
Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 112.060 pasageri/ deplasari,
Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are 120.970 pasageri/ deplasari.
b) Scenariul "cu proiect" :
Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 102.066
pasageri/deplasari,
Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 113.416 pasageri/ deplasari,
Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare 123.026 pasageri/ deplasari.
c) Cresterea anuala estimata :
Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 0 pasageri/deplasari,
 Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 1.356 pasageri/ deplasari,
Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare 2.056 pasageri/ deplasari.
3. Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza traseele pentru biciclete si traseele pietonale :

Rezultate

102



a) Scenariul "fara proiect" :
Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 86.467 deplasari,
Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 90.487 deplasari, Valoare estimata pentru ultimul an al
perioadei de durabilitate a contractului de finanţare 100.537 deplasari.
b) Scenariul "cu proiect" :
Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 86.467 deplasari,
Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 92.265 deplasari,
Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare 102.810 deplasari.
c) Cresterea anuala estimata :
Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului (anul de baza) 0 deplasari,
Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului 1.778 deplasari,
Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare 2.273 deplasari.
4. Rezultatele asteptate în functie de activitaţile proiectului :
a) Lungimea liniilor de tramvai reabilitate (cale simpla) :
- 0 m la inceputul implementarii proiectului,
- 2.160 m la finalul implementarii proiectului;
b) Reabilitarea parţii carosabile a infrastructurii rutiere
- 0 mp parte carosabila la începutul implementarii proiectului,
5940 mp parte carosabila reabilitata la finalul implementarii proiectului;
c) Reabilitarea trotuarelor
- 0 mp trotuare la începutul implementarii proiectului,
- 1949 mp trotuare reabilitate la finalul implementarii proiectului.
c) Reabilitarea iluminatului public (cablu iluminat, cablu LES, stâlpi) la finalul implementarii proiectului.
- 0 ml cablu iluminat/0 ml cablu LES/0 buc. stâlpi) la începutul implementarii proiectului,
- 3270 ml cablu iluminat/2220 ml cablu

Proiectare şi asistenţă tehnică
Managementul proiectului din partea UIP beneficiar
Asigurare cheltuieli aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionarii obiectivului de investiţii
Execuţie investiţie de bază
Alte cheltuieli: Organizare de şantier, Comisioane, cote, taxe, costul creditului,Diverse şi neprevăzute, Informare şi publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Anvelopare unităţi de învăţământ - Liceul Teoretic Dunarea Galati

121229

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5114 / 21 FEB 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

21 FEB 2020

31 OCT 2021

Valoarea totală proiect: 1,916,973.29 LEI

1,865,351.79 LEIValoare eligibilă proiect:

1,865,351.79 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,828,044.74 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.64 LEI din data de 15 DEC 2017

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 constă în scăderea consumului de energie primară la clădirile publice şi scăderea producerii de gaze cu
efect de seră.
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Obiectivul specific constă în creşterea performanţei energetice a imobilului în care funcţionează Liceul Teoretic Dunărea din municipiul
Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental, a sănătăţii elevilor şi îmbunătăţirea calităţii actului educaţional, prin
reducerea consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice
se va reduce amprenta de carbon a clădirii.

- O cladire reabilitată termic prin îmbunatăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior, reducerea consumurilor energetice şi
reducerea costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum.
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
218,8                                                      53,80
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
977.028,15                                             232.183,57
Consumul anual de energie finala în cladirea publica (utilizând surse neregenerabile) (tep)
63,95                                                      15,68
Consumul anual specific de energie primara (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total,
481,90                                                   69,88
din care:
- pentru încalzire/racire
384,75                                                    22,57
Consumul anual de energie primara utilizând surse regenerabile (kWh/an) total,
- 90.505,37
din care:
- pentru încalzire/racire - 69.926,75
- pentru preparare apa calda de consum - 20.578,62
- electric - -
Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie= 38,98 %
- Informare si publicitate proiect: 2 comunicate de presa, 1 panou temporar, 1 placa permanenta, 6 afise, autocolante
- Un proiect auditat

Rezultate

1. Proiectare si asistenţă tehnică
- Elaborare studii de teren
- Documentatii suport pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
- Consultantă
- Asistenta tehnica
- Proiectare
- Expertiza tehnica
-Certificarea performantei energetice si audiul energetic al cladirilor
2. Investiţia de bază
- Constructii si instalatii
- Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
3. Realizare alte cheltuieli
-Organizare de santier
-Cheltuieli diverse si neprevazute
-Comisioane, cote, taxe, costul creditului
- Informare si publicitate proiect

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Reabilitarea şi Eficientizarea Energetică a Şcolii Gimnaziale nr. 25 din Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 11568 / 08 MAI 2020

Valoarea totală proiect: 3,825,593.46

Valoare eligibilă proiect: 2,375,887.79

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.8278 LEI din data de 08 MAI 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea eficienţei energetice a cladirilor publice din municipiul Galati, reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera si implicit scaderea costurilor cu energia termica prin reducerea pierderilor de caldura.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea performantei energetice a imobilului in care functioneaza Scoala Gimnaziala nr. 25 din municipiul Galati, cu efecte
favorabile asupra calitatii mediului ambiental, a sanatatii elevilor si imbunatatirea calitatii actului educational, prin reducerea
consumurilor pentru incalzire si scaderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.
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2. Reducerea amprentei de carbon a cladirii, ca urmare a reducerii consumurilor energetice, respectiv un nivel anual specific al
emisiilor echivalent CO2 sub 37Kg/m2/an.
3. Utilizarea surselor regenerabile minim 10% din energia primara dupa implementarea proiectului.

Obs. Proiect aflat in precontractare

- Imbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
- Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor pentru incalzire, apa calda de consum si iluminat;

Rezultate

Activităţi finanţate

- Elaborare DALI, PT si Execuţie lucrări;
- Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic;
- Servicii de dirigenţie de şantier;
- Servicii de audit financiar;
- Servicii de consultanţă în managementul de proiect;
- Furnizare materiale de informare şi publicitate.

Nu este cazul.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea şi eficientizarea energetică a Grădiniţei cu program prelungit nr. 9 - Corp A+B Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 11815 / 12 MAI 2020

Valoarea totală proiect: 1,264,325.11

Valoare eligibilă proiect: 1,250,785.94

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.8297 LEI din data de 12 MAI 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului Reabilitarea si eficientizarea energetica a Gradiniţei cu Program Prelungit Nr. 9 - Corp A+B Galaţi consta
în cresterea eficienţei energetice a cladirilor publice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si implicit scaderea costurilor de
energie termica.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Îmbunataţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior. Reducerea costurilor de întreţinere pentru energie electrica si termica
pentru încalzire si apa calda de consum si reducerea consumului anual de energie primara. Reducerea emisiilor poluante generate de
producerea, transportul si consumul de energie, conducând la utilizarea eficienta a resurselor de energie.
2. Cresterea performantei energetice a imobilului in care funcţioneaza Gradiniţa cu Program Prelungit Nr. 9 din municipiul Galati, cu
efecte favorabile asupra calitaţii mediului ambiental, a sanataţii elevilor si îmbunataţirea calitaţii actului educaţional, prin reducerea
consumurilor pentru încalzire si scaderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate.

Obs. Proiect aflat in precontractare

Rezultate asteptate:
-Îmbunataţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior;
-Reducerea consumurilor energetice;
-Reducerea costurilor pentru încalzire si apa calda de consum.

Rezultate

Activităţi finanţate

- Elaborarea DALI, PT şi Execuţie Lucrări;
- Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic;
- Servicii de dirigenţie de şantier;
- Servicii de consultanţă în management de proiect;
- Servicii de audit financiar;
- Furnizare materiale de informare şi publicitate.

Nu este cazul.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea si eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv
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Informaţii înregistrare solicitare: 11881 / 13 MAI 2020

Valoarea totală proiect: 15,816,992.75

Valoare eligibilă proiect: 15,552,274.87

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.8397 LEI din data de 12 MAI 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general el proiectului vizeaza cresterea performanţei energetice a construcţiilor aferente Liceului cu program sportiv si
reducerea nivelului consumului anual specific de energie primara.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Îmbunataţirea eficienţei energetice prin efectuarea lucrarilor de reabilitare ce determina reducerea pierderilor de energie totala si
utilizarea resurselor regenerabile de energie
2. Reducerea consumului anual specific de energie electrica si termica pentru încalzire si reducerea consumului anual de energie
primara.
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obs. proiect admis după etapa de evaluarea administrativa si eligibilitatii

- Îmbunataţirea eficienţei energetice prin efectuarea lucrarilor de reabilitare ce determina reducerea pierderilor de energie totala si
utilizarea resurselor regenerabile de energie
- Reducerea consumului anual specific de energie electrica si termica pentru încalzire si reducerea consumului anual de energie primara.
- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Rezultate

Activităţi finanţate

- Elaborare DALI, PT şi Execuţie Lucrări;
- Servicii de dirigenţie de şantier;
- Servicii de verificare a proiectului tehnic;
- Servicii de consultanţă în managementul de proiect;
- Servicii de audit financiar;
- Furnizare materiale de informare şi publicitate.

Nu este cazul.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea si eficientizarea energetica a Colegiului Naţional „Alexandru Ioan Cuza” Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare:  / 15 MAI 2020

Valoarea totală proiect: 5,804,513.49

Valoare eligibilă proiect: 3,990,002.63

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficienţei energetice în cladirile publice, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri
energetice mari.
Obiectivul specific este Cresterea performanţei energetice a cladirii situate în municipiul Galaţi, strada Saturn, nr. 26 în care-si desfasoara
activitatea Colegiul Naţional „Alexandru Ioan Cuza” din Municipiul Galaţi, cu efecte favorabile asupra calitaţii mediului ambiental, a
sănătăţii elevilor si îmbunătăţirea calităţii actului educaţional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 135 kW/m2/an
a energiei primare consumate, conform Raportului de Audit Energetic anexat la Cererea de Finanţare. De asemenea, în urma reducerii
consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a cladirii sub valoarea de 37 kgCO2/mp/an.

Obs. proiect admis după etapa de evaluarea administrativa si eligibilitatii

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):
Valoare la începutul implementarii proiectului                    Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
209,35                                                                                          52,99
Consumul anual de energie primara (kWh/an):
Valoare la începutul implementarii proiectului                  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
952.150,28                                                                                  203.127,85
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii
Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
Valoare la inceputul implementarii proiectului:            Valoare la finalul implementarii proiectului:

Rezultate
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81,88                                                                                        17,47
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii
Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total
Valoare la inceputul implementarii proiectului:             Valoare la finalul implementarii proiectului:
430,60                                                                                           91,86
Din care pentru încălzire:
Valoare la inceputul implementarii proiectului:            Valoare la finalul implementarii proiectului:
343,87                                                                                        39,77
Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare la inceputul implementarii proiectului: Valoare la finalul implementarii proiectului:
0,00 223.817,66
Din care pentru încălzire:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: Valoare la finalul implementarii proiectului:
0,00                                                                                       223.817,66

Procentul de energie regenerabila utilizata din totalul consumului de energie este de 20,3%

Activităţi finanţate

Investiţia de bază:
1.Elaborare ET, AE, DALI
2.Proiectare şi execuţie lucrări
3.Asistenţă tehnică
4.Dirigenţie de şantier

Servicii
1.Consultanţă
2.Audit Financiar
3.Informare şi publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe S2 din municipiul Galaţi aferent asociaţiei
de proprietari nr.395

Informaţii înregistrare solicitare: 13999 / 29 MAI 2020

Valoarea totală proiect: 1,525,187.11

Valoare eligibilă proiect: 1,513,483.16

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul principal al acestui proiect constă în realizarea unui echilibru al performanţelor în raport cu costurile prin izolarea termică a
elementelor de construcţie ce delimitează spaţiile încălzite de exterior, cu efect asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, şi de
scădere a consumului de energie.
Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a celor 34 de apartamente ale blocului S2 din
municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a
consumurilor, iar pentru încălzire scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va
reduce amprenta de carbon a blocului de locuinţe şi va creşte calitatea vieţii locatarilor.

Obs. Proiect aflat in precontractare

Tone CO2: initial 104,88/ final 61,44;
Consum anual energie primară: iniţial 558.528,20/ final 326.196,03kWh/an;
Consum anual energie primară pentru încălzire: 174,59/72,21 kWh/mp/an
Consum anual specific : 220,69/128,88  kWh/mp/an

Rezultate

Activităţi finanţate

- Proiectare;
- Consultanţă;
- Audit financiar;
- Asistenţă Tehnică;
- Execuţie lucrări;
- Alte cheltuieli.
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Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe H3 din municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 13998 / 29 MAI 2020

Valoarea totală proiect: 2,481,852.00

Valoare eligibilă proiect: 2,481,019.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul principal al acestui proiect constă în realizarea unui echilibru al performanţelor în raport cu costurile prin izolarea termică a
elementelor de construcţie ce delimitează spaţiile încălzite de exterior, cu efect asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, şi de
scădere a consumului de energie.
Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a celor 49 de apartamente ale blocului H3 din
municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a
consumurilor, iar pentru încălzire scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va
reduce amprenta de carbon a blocului de locuinţe şi va creşte calitatea vieţii locatarilor.

Obs. Proiect aflat in precontractare

Tone CO2: initial 161,12/ final 89,96;
Consum anual energie primară: iniţial 951308,52/ final 536345,89 kWh/an;
Consum anual energie primară pentru încălzire: 188,60/74,98 kWh/mp/an
Consum anual specific anual: 324,43/145,75  kWh/mp/an

Rezultate

Activităţi finanţate

- Proiectare;
- Consultanţă;
- Audit financiar;
- Asistenţă Tehnică;
- Execuţie lucrări ;
- Alte cheltuieli.

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bloc M1, B-dul G.Coşbuc nr.3, Tiglina
II, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 15784 / 15 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 6,693,324.14

Valoare eligibilă proiect: 6,692,491.14

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunataţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului - Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat
public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea
performanţei energetice a celor 160 de apartamente ale blocului M1 din cartierul Tiglina II, municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra
calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90
kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuinţe şi va
creşte calitatea vieţii locatarilor.

Obs. Proiect aflat in precontractare
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Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de sera                                 echivalent tone de CO2
169.32
Eficienţa energetica: Numarul de gospodarii cu clasificare mai buna a consumului de energie                           nr. gospodarii       160.00
Scaderea consumului anual de energie primara                                                                                                   kWh/an
1,124,233.00
Scaderea consumului anual specific de energie pentru încalzire                                                                          kWh/m2/an             86.65
Scaderea consumului anual specific de energie                                                                                                    kWh/m2/an             90.16

Rezultate

Activităţi finanţate

- Elaborare DALI, PT si execuţie lucrări;
- Servicii de dirigenţie de şantier;
- Servicii de verificare a proiectului tehnic;
- Servicii de consultanţă în management de proiect;
- Servicii de audit financiar;
- Furnizare materiale de informare si publicitate.

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bloc I2, Str. Siderurgiştilor nr.20, Ţiglina
II, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 15785 / 15 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 4,392,408.30

Valoare eligibilă proiect: 4,391,575.30

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunataţirii eficienţei energetice a cladirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului - Cresterea eficienţei energetice în cladirile rezidenţiale, cladirile publice si sistemele de iluminat
public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari.
Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performanţei energetice a celor 205 de garsoniere ale blocului I2 din cartierul
Tiglina II, municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental si a sanataţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40
% a consumurilor pentru încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va
reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuinţe si va creste calitatea vietii locatarilor.
Obs. Proiect aflat in precontractare

Reducerea gazelor cu efect de sera: Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de sera     echivalent tone de CO2 156.48
Eficienţa energetica: Numarul de gospodarii cu clasificare mai buna a consumului de energie  nr. gospodarii         205.00
Scaderea consumului anual de energie primara                                                                      kWh/an              1,087,921.30
Scaderea consumului anual specific de energie pentru încalzire                                             kWh/m2/an           92.26
Scaderea consumului anual specific de energie                                                                       kWh/m2/an           94.91

Rezultate

Activităţi finanţate

- Elaborare DALI, PT si execuţie lucrări;
- Servicii de dirigenţie de şantier;
- Servicii de verificare a proiectului tehnic;
- Servicii de consultanţă în management de proiect;
- Servicii de audit financiar;
- Furnizare materiale de informare si publicitate.

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte A2, strada Teleajen nr.7, Micro 16,
Municipiul Galati

Informaţii înregistrare solicitare: 16425 / 19 IUN 2020

109



Valoarea totală proiect: 4,467,347.47

Valoare eligibilă proiect: 4,395,392.79

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocului de locuinţe A2 din Galaţi, asigurând totodată
reducerea emisiilor de gaze poluante la nivelul Municipiului Galaţi.
Obiectivele specifice ale proiectului constau în:
- creşterea performanţei energetice a celor 59 de apartamente ale blocului de locuinţe A2, situat în Municipiul Galaţi, str. Teleajen, nr. 7,
cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor;
- limitarea consumului specific de energie termică pentru încălzire sub valoarea de 90 kWh/m2an;
- creşterea gradului de confort termic interior şi îmbunătăţirea condiţiilor de igienă;
- reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire cu minim 40 % şi costurilor de apa caldă de consum;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

Obs. Proiect aflat in precontractare

Rezultate aferente etapei privind lucrările de Construcţii:
 - O clădire rezidenţială reabilitată termic, cu o performanţă energetică crescută
 - Reducerea consumurilor energetice
- Reducerea costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
- Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior
Conform concluziilor raportului de audit energetic, la nivelul blocului A2 din str. Teleajen, nr 7 din Municipiul Galaţi au fost identificaţi
următorii indicatori de realizare menţionaţi in Ghidul specific:
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră:
- la începutul implementării proiectului: 279,85 tone CO2
- la finalul implementării proiectului: 168,13 tone CO2
Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie
- la începutul implementării proiectului: 0
- la finalul implementării proiectului: 59 gospodării
Potrivit indicatorilor de proiect menţionaţi în Ghidul specific au fost identificate următoarele valori:
Consumul anual de energie primară:
- la începutul implementării proiectului: 1.319.541,48 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 775.488,98 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie pentru încălzire:
- la începutul implementării proiectului: 220,80 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 88,99 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie:
- la începutul implementării proiectului: 307,53 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 175,49 kWh/m2/an
În acelaşi timp, soluţiile propuse de reabilitare vor duce la o scădere anuala a gazelor cu efect de seră de 111,73 tone CO2/an,
iar pachetul propus realizează o economie de energie pentru încălzire de 59,70%.
2. Rezultate aferente etapei de Proiectare:
 - Contract de servicii
- Documentaţie tehnică: Expertiză Tehnică, Audit Energetic, Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, Proiect tehnic
 - Avize, acorduri, autorizaţii
3. Rezultate aferente etapei privind Asistenţa tehnică:
- Contract de servicii
- Rapoarte lunare privind stadiul execuţiei lucrărilor
 - Procese verbale pe faze determinante
4. Rezultate aferente etapei de Consultanţă:
- Consultanţa
- Contracte de achiziţie
- Rapoarte de activitate
- Pistă de audit
- Cereri de rambursare
- Rapoarte de progres
- Notificări
5. Rezultate aferente etapei de Informare şi publicitate:
- Contract de furnizare
- Materiale de informare şi publicitate: comunicate de presă, afişe, panouri temporare, plăci permanente
6. Rezultate aferente etapei de Audit financiar:
- Contract de servicii
- Rapoarte de audit financiar
7. Rezultate aferente activităţii de Monitorizare şi implementare:
- Dispoziţii
- Minute
- Adrese
- Rapoarte de progres
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- Cereri de rambursare
- Notificări
- Contracte de achiziţie

Activităţi finanţate

Proiectare
Execuţie lucrări
Consultanţă
Audit financiar
Publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performanţei energetice a blocului de locuinte A1, strada Teleajen nr.9, Micro 16,
Municipiul Galati

Informaţii înregistrare solicitare: 16566 / 22 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 4,503,287.94

Valoare eligibilă proiect: 4,436,189.06

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general : Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunatăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din
municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră.
Obiectiv specific: Obiectivul specific al proiectului consta în cresterea performanţei energetice a blocului de locuinţe A1, situat în str.
Teleajen nr. 9 din Municipiul Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii vieţii locuitorilor, prin atingerea unui consum specific de energie
pentru încălzire nu mai mare de 90kWh/m2/an.

Obs. Proiect admis CAE

1.Rezultate aferente etapei privind lucrarile de Construcţii:
- O cladirecladire rezidenţiala reabilitata termic, cu o performanţa energetica crescuta
- Reducerea consumurilor energetice
- Reducerea costurilor pentru încalzire si apa calda de consum
- Îmbunataţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior
Conform concluziilor raportului de audit energetic, la nivelul blocului A2 din str. Teleajen, nr 7 din Municipiul Galaţi au fost identificaţi
urmatorii indicatori de realizare menţionaţi in Ghidul specific:
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera:
- la începutul implementarii proiectului: 279,85 tone CO2
- la finalul implementarii proiectului: 168,13 tone CO2
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie
- la începutul implementarii proiectului: 0
- la finalul implementarii proiectului: 59 gospodarii
Potrivit indicatorilor de proiect menţionaţi în Ghidul specific au fost identificate urmatoarele valori:
Consumul anual de energie primara:
- la începutul implementarii proiectului: 1.319.541,48 kWh/m2/an
- la finalul implementarii proiectului: 775.488,98 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie pentru încalzire:
- la începutul implementarii proiectului: 220,80 kWh/m2/an
- la finalul implementarii proiectului: 88,99 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie:
- la începutul implementarii proiectului: 307,53 kWh/m2/an
- la finalul implementarii proiectului: 175,49 kWh/m2/an
În acelasi timp, soluţiile propuse de reabilitare vor duce la o scadere anuala a gazelor cu efect de sera de 111,73 tone CO2/an,
iar pachetul propus realizeaza o economie de energie pentru încalzire de 59,70%.
2. Rezultate aferente etapei de Proiectare:
- Contract de servicii
- Documentaţie tehnica: Expertiza Tehnica, Audit Energetic, Documentaţie de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, Proiect tehnic
- Avize, acorduri, autorizaţii
3. Rezultate aferente etapei privind Asistenţa tehnica:
- Contract de servicii
- Rapoarte lunare privind stadiul execuţiei lucrarilor
- Procese verbale pe faze determinante
4. Rezultate aferente etapei de Consultanţa:
- Consultanţa
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- Contracte de achiziţie
- Rapoarte de activitate
- Pista de audit
- Cereri de rambursare
- Rapoarte de progres
- Notificari
5. Rezultate aferente etapei de Informare si publicitate:
- Contract de furnizare
- Materiale de informare si publicitate: comunicate de presa, afise, panouri temporare, placi permanente
6. Rezultate aferente etapei de Audit financiar:
- Contract de servicii
- Rapoarte de audit financiar
7. Rezultate aferente activitaţii de Monitorizare si implementare:
- Dispoziţii
- Minute
- Adrese
- Rapoarte de progres
- Cereri de rambursare
- Notificari
- Contracte de achiziţie

Activităţi finanţate

Proiectare
Execuţie lucrări
Consultanţă în managementul de proiect
Audit financiar
Informare şi publicitate
Asistenţa tehnică

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe G13 sc.3, Str. Victor Vâlcovici nr.1 din
Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 16688 / 23 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 2,724,173.96

Valoare eligibilă proiect: 2,724,173.96

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galaţi ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performanţei energetice a blocului de locuinţe G13 scara 3 din cartierul Micro 21,
cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental si a sanatăţii locuitorilor, prin reducerea consumurilor pentru încalzire si scaderea
sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de
locuinţe si va creste calitatea vieţii locatarilor.

Obs. Proiect aflat in precontractare

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):
Valoare la  începutul implementarii proiectului         Valoare la  finalul implementarii proiectului (de output)
                                           178.87                                             93.59
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
Valoare la inceputul implementarii proiectului          Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
                                            0                                                44
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului          Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
                                 844,060,50                                        428,618.29
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului          Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
                                  235.54                                                 72.01
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului          Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
                                     319.65                                                155.91

Rezultate
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Activităţi finanţate

1.Proiectare şi execuţie lucrări
2.Consultanţă
3.Audit financiar
4.Asistenţă tehnică
5.Dirigenţie de şantier
6.Informare şi publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - bloc Mureş, strada Portului, nr. 45,
aferent Asociaţiei de proprietari nr. 135, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 16850 / 24 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 3,938,752.00

Valoare eligibilă proiect: 3,815,079.54

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivele specifice ale proiectului
1.Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe Mureş din cartierul Port, cu
efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub
90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va diminua amprenta de carbon a blocului de locuinţe
cu 88,00 tone/an şi va creşte calitatea vieţii locatarilor.

Obs. Proiect aflat in precontractare

Rezultatele etapei de proiectare:
- Contract de servicii
- Documentaţie tehnica: Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, Proiect Tehnic, Expertiza Tehnică, Audit Energetic.
- Avize, acorduri, autorizaţii
2. Rezultatele etapei de consultanţă:
- Consultanţă
- Contracte de achiziţie
- Rapoarte de activitate
- Pista de audit
- Cereri de rambursare
- Rapoarte de progres
- Notificări
3. Rezultatele aferente etapei de Asistenţă tehnică:
- Contract de servicii
- Rapoarte lunare privind stadiul execuţiei lucrărilor
- Procese verbale pe faze determinante
4. Rezultatele etapei de Audit financiar:
- Contract de servicii
- Rapoarte de audit financiar
5. Rezultatele etapei de Informare şi publicitate:
- Contract de furnizare
- Materiale de informare si publicitate: comunicate de presă, afişe, panouri temporare, autocolante, plăci permanente
6. Rezultatele etapei Lucrărilor de construcţii:
1. Contract de lucrari Clădiri rezidenţiale reabilitate prin:
-Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;
-Reducerea consumurilor energetice;
-Reducerea costurilor pentru încălzire şi apa caldă de consum.
2. Conform concluziilor raportului de audit energetic, la nivelul blocului Mureş din str. Portului, nr 45 din Municipiul Galaţi au fost
identificaţi următorii indicatori de realizare menţionaţi în Ghidul specific:
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră:
- la începutul implementării proiectului: 220,21 tone CO2
- la finalul implementării proiectului: 132,21 tone CO2
Numarul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie
- la începutul implementării proiectului: 0 gospodarii
- la finalul implementării proiectului: 58 gospodarii
3. Potrivit indicatorilor de proiect menţionaţi in Ghidul specific au fost identificate următoarele valori:

Rezultate
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Consumul anual de energie primară:
- la începutul implementării proiectului: 1.034.597,93 kWh/an
- la finalul implementării proiectului: 606.999,44 kWh/an
Consumul anual specific de energie pentru încălzire:
- la începutul implementării proiectului: 188,07 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 67,21 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie:
- la începutul implementării proiectului: 281,36 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 160,03 kWh/m2/an
În acelasi timp, soluţiile propuse de reabilitare vor duce la o scădere anuală a gazelor cu efect de seră de 88,00 tone CO2/an.
7. Rezultatele activităţii de implementare:
- dispoziţii
- minute
- corespondenţă

Activităţi finanţate

1.Proiectare şi execuţie lucrări
2.Consultanţă
3.Audit financiar
4.Asistenţă tehnică
5.Dirigenţie de şantier
6.Informare şi publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc J7, sc.1,2,3, str. V. Vâlcovici, nr.8
aferent Asociaţiei de proprietari nr. 575, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 16852 / 24 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 3,237,311.45

Valoare eligibilă proiect: 3,209,297.22

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performantei energetice a celor 75 garsoniere si apartamente ale blocul J7 din
strada Victor Vâlcovici, nr.8, Micro 21 , cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu
minim 40 % a consumurilor pentru încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate, ca urmare a realizarii urmatoarelor
categorii de lucrari:
- reabilitarea termica a elementelor de anvelopa;
- modernizarea instalatiei de iluminat;
Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la îmbunatatirea conditiilor de viata prin:
- îmbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
- reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
- reducerea costurilor de întretinere pentru încalzire ;
- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducând la utilizarea eficienta a resurselor
de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.
În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului J7

Obs. Proiect aflat in precontractare

1.Contract de servicii
- Documentatie tehnica: Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie, Proiect Tehnic, Expertiza Tehnica, Audit Energetic.
2. Contract de furnizare
- Materiale de informare si publicitate: comunicate de presa, afise, panouri temporare, autocolante, placi permanente
3. Contract de servicii
- Rapoarte de activitate
- Pista de audit
- Cereri de rambursare
- Rapoarte de progres
4. - Contract de servicii
- Rapoarte lunare privind stadiul execuiei lucrarilor
- Procese verbale pe faze determinante
5. - Contract de lucrari

Rezultate
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Cladiri rezidentiale reabilitate prin:
-Îmbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
-Reducerea consumurilor energetice;
-Reducerea costurilor pentru încalzire si apa calda de consum.
6. Indicator de realizare (de output) scara 1, bloc J7
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul
implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
 88,62                               45,44
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
 0                                      25
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul
implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
419370,72                          208928,85
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
 281,44                              86,51
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
374,77                          179,66
7. Indicator de realizare (de output) scara 2, bloc J7
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul
implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
88,38                       44,49
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
0                            25
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul
implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
418551,04                  205094,88
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
291,52                     88,95
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
 385,35                   182,17
8. Indicator de realizare (de output) scara 3, bloc J7
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul
implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
90,05                        46,24
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
 0                            25
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul
implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
426077,05                                   212492,25
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
 279,18                                        85,45
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
 372,57                                         178,72
9. Avize,acorduri,autorizatii
10. - Rapoarte de progres
- Cereri de rambursare
- Notificari
- Contracte de achizitie
11. Contract de servicii
- Rapoarte de audit financiar

Activităţi finanţate

1.Proiectare şi execuţie lucrări
2.Consultanţă
3.Audit financiar
4.Asistenţă tehnică
5.Dirigenţie de şantier
6.Informare şi publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

115



Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc A3, str. Teleajen, nr.5, Micro 16,
aferent Asociaţiei de proprietari nr. 317, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 17073 / 26 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 4,503,287.94

Valoare eligibilă proiect: 4,436,189.06

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe A3, situat în str. Teleajen nr. 5 din
Municipiul Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii vieţii locuitorilor, prin atingerea unui consum specific de energie pentru încălzire nu
mai mare de 90kWh/m2/an.

Obs. Proiect admis CAE

1. Rezultate aferente etapei de Proiectare:
- Contract de servicii
- Documentaţie tehnică: Expertiza Tehnică, Audit Energetic, Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, Proiect tehnic
- Avize, acorduri, autorizaţii
2. Rezultate aferente etapei privind Asistenţa tehnică:
- Contract de servicii
- Rapoarte lunare privind stadiul execuţiei lucrărilor
- Procese verbale pe faze determinante
3. Rezultate aferente etapei de Consultanţă:
- Consultanţa
- Contracte de achiziţie
- Rapoarte de activitate
- Pista de audit
- Cereri de rambursare
- Rapoarte de progres
- Notificări
4. Rezultate aferente etapei de Informare şi publicitate:
- Contract de furnizare
- Materiale de informare şi publicitate: comunicate de presa, afişe, panouri temporare, placă permanentă
5. Rezultate aferente etapei de Audit financiar:
- Contract de servicii
- Rapoarte de audit financiar
6. Rezultate aferente etapei privind lucrările de Construcţii:
-O clădire rezidenţiala reabilitată termic, cu o performanţa energetică crescută
-Reducerea consumurilor energetice
-Reducerea costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
-Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior
Conform concluziilor raportului de audit energetic, la nivelul blocului A3 din str. Teleajen, nr 5 din Municipiul Galaţi au fost identificaţi
următorii indicatori de realizare menţionaţi în Ghidul specific:
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră:
- la începutul implementării proiectului: 281,89 tone CO2
- la finalul implementării proiectului: 169,61 tone CO2
Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie:
- la începutul implementării proiectului: 0
- la finalul implementării proiectului: 60 gospodarii
Potrivit indicatorilor de proiect menţionaţi în Ghidul specific au fost identificate următoarele valori:
Consumul anual de energie primară:
- la începutul implementării proiectului: 1.328.715,59 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 782.994,10 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie pentru încălzire:
- la începutul implementării proiectului: 218,12 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 88,54 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie:
- la începutul implementării proiectului: 304,58 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 174,55 kWh/m2/an
În acelaşi timp, soluţiile propuse de reabilitare vor duce la o scădere anuală a gazelor cu efect de seră de 112,27 tone CO2/an.

Rezultate

Activităţi finanţate

-Servicii de elaborare documentaţie tehnică: Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI
-Proiect tehnic şi execuţia de lucrări
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-Servicii de asistenţă tehnică a lucrărilor de execuţie
-Servicii de verificare proiect tehnic şi detalii de execuţie
-Servicii de audit financiar
-Materiale de informare şi publicitate
-Servicii de consultanţă în management

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bloc PR3B, Sc. 1, 2, 3, B-dul Galaţi, nr.
7, Micro 21, din Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 17017 / 26 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 7,064,456.66

Valoare eligibilă proiect: 7,059,384.09

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiective: Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul
Galaţi care va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivele specifice ale proiectului:
Creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe PR3B, scările 1, 2 şi 3, situat în bulevardul Galaţi, nr. 7, Micro 21, din municipiul
Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii vieţii locuitorilor, prin scăderea consumului specific de energie pentru încălzire sub 90
kWh/mp/an: la 74,87 (scara 1), 74,38 (scara 2) şi 75,59 (scara 3)

Obs. Proiect aflat in precontractare

Rezultatele aşteptate la nivel de proiect:
- Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic interior;
- Reducerea consumurilor energetice;
- Reducerea costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Informaţiile pentru cuantificarea indicatorilor de realizare sunt anexate pentru fiecare componentă precum şi cumulat.
Elaborarea documentaţiei tehnice, respectiv Expertiza Tehnică, Audit Energetic, DALI şi PT.
Rezultatele anticipate pentru activitatea de informare şi publicitate sunt următoarele:
- selectarea furnizorului de materiale de publicitate;
- obţinerea avizului OI pentru machetele materialelor de informare şi publicitate;
- derularea contractului de publicitate având la bază materialele realizate conform Manualului de Identitate Vizuală (difuzare de anunţuri
de presă, montare placa temporară şi placă permanentă).
Rezultatele aşteptate în urma activităţii de execuţie vor fi următoarele:
- Selecţia Contractorului, în urma procedurii de achiziţie publică;
- Execuţia lucrărilor în termenul stabilit;
- Se va urmări atingerea indicatorilor de proiect asumaţi privind consumul de energie şi gaze cu efect de seră;
- Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii de construire.
Activitatea de Asistenţă Tehnică are previzionate următoarele rezultate:
- Selectarea consultantului care va presta activitatea de supraveghere a lucrărilor de execuţie;
- Derularea contractului de supraveghere a lucrărilor de execuţie;
- Întocmirea rapoartelor tehnice, notelor de constatare, note de corecţie (dacă este cazul), avizarea cererilor de plată, etc. În cadrul
acestei activităţi este prevăzută şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pe perioada implementării proiectului.
Auditul financiar prevede următoarele activităţi previzionate:
- Selectarea Furnizorului de servicii de audit financiar;
- Derularea contractului care prevede realizarea a două rapoarte de audit, unul la jumătatea duratei de implementare a proiectului, iar al
doilea la finalizarea tuturor activităţilor incluse în contractul de finanţare.
Activitatea de gestionare a situaţiilor diverse şi neprevăzute prevede eventualelor probleme ce nu au putut fi anticipate la etapa de
proiectare şi care ar putea conduce la întârzieri ale proiectului, modificări ale bugetului, modificări ale soluţiei tehnice, astfel încât acestea
sa fie reduse la minim sau evitate.
Activitatea de îndeplinire a obligaţiilor legale, comisioane, cote, taxe are ca rezultat achitarea tuturor obligaţiilor legale, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Activitatea de Monitorizare şi Implementare a Proiectului implică supravegherea desfăşurării tuturor activităţilor şi a etapelor necesare
punerii în operă a proiectului astfel încât să nu existe întârzieri, depăşiri ale bugetului alocat şi gestionarea eventualelor situaţii diverse şi
neprevăzute. Aceasta etapă, din cauza complexităţii, necesită o expertiză tehnică, juridică şi economică.
Rezultate aşteptate pentru Componenta 1 - Bloc PR3B, scara 1:

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementării proiectului: 181,15
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 93,37

Rezultate
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Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 36

Consumul anual de energie primară (kWh/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 853.592,21
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 426.313,86

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 246,47
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 74,87

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 335,49
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 160,54
Rezultate aşteptate pentru Componenta 1 - Bloc PR3B, scara 2:

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementării proiectului: 179,06
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 93,51

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 36

Consumul anual de energie primară (kWh/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 843.438,65
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 426.375,26

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 245,30
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 74,38

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 331,32
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 160,27
Rezultate aşteptate pentru Componenta 1 - Bloc PR3B, scara 3:

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementării proiectului: 177,27
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 89,45

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 27

Consumul anual de energie primară (kWh/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 839.682,11
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 412.043,24

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 252,81
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 75,59

Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 336,74
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 159,22
Rezultate aşteptate la nivel de cerere:

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementării proiectului: 537,48
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 276,33

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 99

Consumul anual de energie primară (kWh/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 2.536.712,97
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 1.264.732,36

Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 747,58
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 224,84
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Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 1.003,55
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 480,03

Activităţi finanţate

1. Proiectare
1.1. Elaborarea Documentaţiei tehnico-economice
1.2. Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
1.3. Selectarea proiectantului
1.4. Derularea contractului de proiectare
1.5. Selectarea verificatorului de proiect
1.6. Derularea contractului de servicii de verificare PT+DTAC
1.7. Selectarea Dirigintelui de Şantier
1.8. Derularea contractului de dirigenţie de şantier
2. Investiţia de bază
2.1. Selectarea Antreprenorului
2.2. Organizarea de şantier
2.3. Asigurarea utilităţilor obiectivului de investiţii
2.4. Derularea contractului de execuţie lucrări
2.5. Gestionarea situaţiilor diverse şi neprevăzute
2.6. Comisioane, cote, taxe
3. Informare şi publicitate
3.1. Selectarea furnizorului de materiale de informare şi publicitate
3.2 Derularea contractului de furnizare de materiale de informare şi publicitate
4. Consultanţă
4.1. Selectarea auditorului financiar
4.2. Derularea contractului de audit financiar extern
4.3. Selectarea Consultantului
4.4. Derularea contractului de servicii de consultanţă în managementul proiectului
5. Management de proiect
5.1. Numirea echipei de implementare
5.2. Întocmire cereri de rambursare
5.3. Raportare şi monitorizare

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea si eficientizarea energetica a Corpului A - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf.
Ioan”

Informaţii înregistrare solicitare: 17015 / 26 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 7,251,439.90

Valoare eligibilă proiect: 7,196,996.25

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.8421 LEI din data de 26 IUN 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice a cladirilor publice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si
implicit scaderea costurilor cu energia termica.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Îmbunatatirea eficienţei energetice prin efectuarea lucrarilor de reabilitare ce determina reducerea pierderilor de energie totala si
utilizarea resurselor regenerabile de energie
2. Reducerea consumului anual specific de energie electrica si termica pentru încalzire si reducerea consumului anual de energie
primara.
3.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obs. proiect admis după etapa de evaluarea administrativa si eligibilitatii

1. 1. Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului: 275,34
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 137,14
2. Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului: 1.166.098
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 558.470
3.Consumul anual de energie finala în cladirea publica (utilizând surse neregenerabile) (tep)
Valoare la începutul implementarii proiectului: 70.01

Rezultate
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Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 31,60
4.Consumul anual specific de energie primara (utilizând surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total,
Valoare la începutul implementarii proiectului: 319,44
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 152,98
din care: pentru încalzire / racire
Valoare la începutul implementarii proiectului: 137.226 / 38.542
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 57.216 / 13.9
5. Consumul anual de energie primara utilizând surse regenerabile (kWh/an) total,
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0,00
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 118.274,782
din care:
- pentru încalzire/racire
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0,00
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0,00
- pentru preparare apa calda de consum
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0,00
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 118.274,782
- electric
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0,00
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 0.00
En. prod. din surse regenerabile va atinge 21.18% din total consum energie primara a cladirii

Activităţi finanţate

- elaborare DALI
- elaborare proiect tehnic
- audit financiar
- consultanta managementul de proiect
- dirigentie de santier
- informare si publicitate
- execuţia lucrărilor de reabilitare şi eficientizare energetică

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bloc K7, sc. 1, 3, 4, str. V. Vâlcovici, nr.
10, Micro 21, din Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 17123 / 29 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 3,464,457.10

Valoare eligibilă proiect: 3,443,928.71

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în îmbunataţirea eficienţei energetice a cladirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi, ceea ce va
conduce la reducerea consumului de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, în corelare cu proiectele
complementare aflate în diverse stadii de evaluare si implementare.
Obiectivele specifice ale proiectului
1.Obiectivul specific al proiectului consta în cresterea performanţei energetice a blocului de locuinţe K7, scarile 1, 3 si 4, situat în str.
Victor Vâlcovici, nr. 10, cartier Micro 21, din municipiul Galaţi, cu efecte favorabile asupra calitaţii vieţii locuitorilor, prin scaderea sub
90kWh/m2/an a consumului specific de energie pentru încalzire.

Obs. proiect admis CAE

Tone CO2: initial 222,69 / final:122,67;
Consum anual energie primara (kWh/an): initial 1.049.830,94/ final: 563.049,13;
Consum anual energie primara pentru încalzire (kWh/mp/an): initial 235,26 / final 75,88
Consum anual specific de energie (kWh/mp/an): initial 330,91 / 171,19

Rezultate

Activităţi finanţate

- Elaborare DALI, PT si execuţie Lucrari;
- Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic;
- Servicii de dirigenţie de santier;
- Servicii de consultanţă în management de proiect;
- Servicii de audit financiar;
- Furnizare materiale de informare si publicitate.
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Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte-bloc Jiul, din strada Portului, nr. 47,
aferent Asociatiei de proprietari nr. 135, Municipiul Galati

Informaţii înregistrare solicitare: 17214 / 29 IUN 2020

Valoarea totală proiect: 4,043,532.47

Valoare eligibilă proiect: 3,994,993.46

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie cresterea competitivitatii economice si îmbunatatirea conditiilor de viata ale
comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor de infrastructura si a serviciilor, care sa asigure
o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de
asimilare a progresului tehnologic.
Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performantei energetice a apartamentelor din blocul Jiul din strada Portului,
nr.47, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor
pentru încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de
carbon a blocului de locuinte si va creste calitatea vietii locatarilor.
Obs. Proiect admis dupa CAE

- Contract de servicii
- Documentatie tehnica: Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, Proiect Tehnic, Expertiza Tehnica, Audit Energetic.
2. - Contract de furnizare
- Materiale de informare si publicitate: comunicate de presa, afise, panouri temporare, autocolante, placi permanente
3. Contract de servicii
- Rapoarte de activitate
- Pista de audit
- Cereri de rambursare
- Rapoarte de progres
4. - Contract de servicii
- Rapoarte lunare privind stadiul executiei lucrarilor
- Procese verbale pe faze determinante
5. - Contract de lucrari
Cladiri rezidentiale reabilitate prin:
-Îmbunatatirea condiţiilor de igiena si confort termic interior;
-Reducerea consumurilor energetice;
-Reducerea costurilor pentru încalzire si apa calda de consum.
6. Indicator de realizare (de output) pentru blocul Jiul
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
scara 1: 108,66 / 56,91
scara 2: 97,64 / 51,33
scara 3: 112,57 / 57,55
bloc: 318,87 / 165,79
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
scara 1: 0 / 18
scara 2: 0 / 16
scara 3: 0 / 18
bloc: 0 / 52
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
scara 1: 512.135,79 / 260.312,62
scara 2: 461.670,14 / 236.360,85
scara 3: 531.241,66 / 263.196,83
bloc: 1.505.047,59 / 759.870,30
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
scara 1: 253,36 / 78,75
scara 2: 248,29 / 78,60
scara 3: 266,68 / 80,36
bloc: 256,32 / 79,25
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

Rezultate
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scara 1: 342,00 / 166,96
scara 2: 336,41 / 166,26
scara 3: 355,32 / 168,74
bloc: 344,80 / 167,35
7. Avize, acorduri, autorizatii
8. Rapoarte de progres
- Cereri de rambursare
- Notificari
- Contracte de achizitie
9. - Contract de servicii
- Rapoarte de audit financiar

Activităţi finanţate

- Elaborare DALI, PT si execuţie Lucrari;
- Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic;
- Servicii de dirigenţie de santier;
- Servicii de consultanţă în management de proiect;
- Servicii de audit financiar;
- Furnizare materiale de informare si publicitate.

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, Bloc D11, sc.1,2,3,4 aferent asociaţiei
de proprietari nr. 560, Municipiul Galati

Informaţii înregistrare solicitare: 17686 / 03 IUL 2020

Valoarea totală proiect: 10,162,937.12

Valoare eligibilă proiect: 10,083,955.21

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performantei energetice a celor 112 apartamente ale blocul D11 din strada
Otelarilor, nr.17, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a
consumurilor pentru încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate, ca urmare a realizarii urmatoarelor categorii de lucrari:
- reabilitarea termica a elementelor de anvelopa;
- modernizarea instalatiei de iluminat;
Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la îmbunatatirea conditiilor de viata prin:
- îmbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
- reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
- reducerea costurilor de întretinere pentru încalzire ;
- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducând la utilizarea eficienta a resurselor
de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.
În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului D11

Obs. Proiect admis CAE

Contract de lucrari
Blocul D11 reabilitat prin:
-Îmbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
-Reducerea consumurilor energetice;
-Reducerea costurilor pentru încalzire
- Indicator de realizare (de output) scara 1, bloc D11
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 157,66    75,36
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 0  32
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 748448,08     347772,96
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) 288,74   82,46
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 374,03   167,38
- Indicator de realizare (de output) scara 2, bloc D11
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul
implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 159,28   76,89

Rezultate
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Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 0   24
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 756533,12      355412,11
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) 266,28      75,09
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 350,29     158,74
- Indicator de realizare (de output) scara 3, bloc D11
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 159,09   76,94
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 0 24
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 755585,68 355742,50
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) 265,82 75,36
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 349,83 158,96
- Indicator de realizare (de output) scara 4, bloc D11
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) 157,24   75,32
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) 0   32
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an) 746394,22     347412,22
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an) 287,67    82,10
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an) 372,97     167,10

Activităţi finanţate

Proiectare si asistenta tehnica
Realizarea investitiei de baza si alte cheltuieli
Informare si publicitate
Audit financiar
Consultanta

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte SD5A1 din municipiul Galati aferent
asociatiei e proprietari nr. 320

Informaţii înregistrare solicitare: 18361 / 09 IUL 2020

Valoarea totală proiect: 1,006,291.23

Valoare eligibilă proiect: 1,005,458.23

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a cladirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performanţei energetice a blocului de locuinţe SD5A1, cu efecte favorabile
asupra calităţii mediului ambiental si a sanatăţii locuitorilor, prin reducerea consumurilor pentru încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a
energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuinţe si va creste
calitatea vieţii locatarilor.
Obs. Proiect aflat in precontractare

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):
Valoare la  începutul implementarii proiectului         Valoare la  finalul implementarii proiectului (de output)
 63,11                                                                                        37,28
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
Valoare la inceputul implementarii proiectului          Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
 0                                                                                                    18
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului          Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
 372611,24                                                                                       208522,32
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului          Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
 195,07                                                                                                   82,46
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)

Rezultate
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Valoare la inceputul implementarii proiectului          Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
 244,84                                                                                                131,68

Activităţi finanţate

1.Elaborare ET, AE, DALI
2.Proiectare şi execuţie lucrări
3.Consultanţă
4.Audit financiar
5.Asistenţă tehnică
6.Dirigenţie de şantier
7.Informare şi publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte - bloc PR6, sc. 1, Bdul Dunarea nr. 86
aferent Asociatiei de proprietari nr. 570 si bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent
Asociatiei de Proprietari nr. 188, Municipiul Galati

Informaţii înregistrare solicitare: 21815 / 11 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 1,326,839.29

Valoare eligibilă proiect: 1,261,109.27

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie cresterea competitivitatii economice si îmbunatatirea condiţiilor de viata ale
comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor de infrastructura si a serviciilor, care sa asigure
o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de
asimilare a progresului tehnologic.
Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunatatirii eficienţei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Obiectivul specific al proiectului consta în cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte: bloc PR6, sc. 1, B-dul Dunarea nr.
86 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 570 si bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent Asociatiei de Proprietari nr. 188, cu
efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu minimum 40 % a consumurilor pentru
încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon
a blocurilor de locuinte si va creste calitatea vietii locatarilor.

Obs. Proiect admis CAE

Bloc PR6, sc. 1
Indicator de realizare (de output)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
62,19 37,51
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
0 19
Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
289.204,15 168.807,84
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
156,94 60,95
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
216,96 120,97
2. Bloc CL3 sc. 2
Indicator de realizare (de output)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
64,62 38,53
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
0 19

Rezultate
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Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
299.807,69 173.818,19
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
151,73 62,67
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
203,19 113,25
3. Centralizat blocuri PR6, sc. 1 si CL3, sc. 2
Indicator de realizare (de output)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
126,80                                                                                 76,04
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
0                                                                                              38
Indicator de proiect (suplimentar) (de realizare)
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
589.011,84                                                                    342.626,03
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
154,21                                                                          61,85
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
209,74                                                                          116,92
4. Rezultatele asteptate:
-Îmbunataţirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
-Reducerea consumurilor energetice;
-Reducerea costurilor pentru încalzire si apa calda de consum.

Activităţi finanţate

1.Elaborare ET, AE, DALI
2.Proiectare şi execuţie lucrări
3.Consultanţă
4.Audit financiar
5.Asistenţă tehnică
6.Dirigenţie de şantier
7.Informare şi publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc E14, sc.2, Bulevardul Dunarea
nr.90, Micro 21, aferent Asociaţiei de proprietari nr.561, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 22013 / 11 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 1,163,386.32

Valoare eligibilă proiect: 1,146,121.15

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor de infrastructură şi a serviciilor, care sa asigure
o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de
asimilare a progresului tehnologic. Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor
rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a celor 27 de apartamente ale blocului de locuinţe E14,
scara 2, din Micro 21, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental si a sanatăţii locuitorilor, prin reducerea consumurilor pentru
încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon
a blocului de locuinţe si va creste calitatea vieţii locatarilor.
Obs. Proiect admis dupa CAE
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O clădire rezidenţială reabilitată termic, în care confortul va fi mult mărit pentru locatari. In urma implementării proiectului vor fi obţinuti
următorii indicatori de rezultat:
Indicator de realizare (de output)
Valoare la începutul implementarii proiectului  Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
75,14                                                                                 47,16
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
 0                                                                                          27
Indicator de proiect (suplimentar)
(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului   Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
353.993,37                                                                   217.898,87
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
 209,01                                                                             89,42
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
    299,55                                                                            179,64

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Proiectare şi execuţie lucrări
2.Consultanţă
3.Audit financiar
4.Asistenţă tehnică
5.Dirigenţie de şantier
6.Informare şi publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte -Bloc G11, str. Brailei nr. 262 BIS aferent
Asociatiei de proprietari nr. 381 din municipiul Galati

Informaţii înregistrare solicitare: 22203 / 12 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 1,592,119.73

Valoare eligibilă proiect: 1,570,778.93

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidenţiale din municipiul Galati ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performantei energetice a celor 48 de apartamente ale blocului G11 din cartierul
Micro 18, municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calita?ii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40
% a consumurilor pentru încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va
reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuinte si va creste calitatea vietii locatarilor.

Obs. proiect admis in urma etapei CAE

Indicator de realizare (de output)
Valoare la începutul implementarii proiectului              Valoare la finalul implementarii proiectului

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
   209,05                                                                                                142,86
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
 0                                                                                                                   48
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
Valoare la începutul implementarii proiectului               Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
    982146,22                                                                                             535632,63
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
       162,45                                                                                                   81,3
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
         235,37                                                                                                154,22

Rezultate
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Activităţi finanţate

1.Elaborare ET, AE, DALI
2.Elaborare PT şi execuţie lucrări
3.Verificare documentatie tehnica
4.Consultanţă in management de proiect
5.Audit financiar
6.Asistenţă tehnică din partea proiectantului
7.Dirigenţie de şantier
8.Informare şi publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc G9, Str. Brăilei nr. 260, aferent
Asociaţiei de proprietari nr. 360, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 22196 / 12 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 1,654,270.34

Valoare eligibilă proiect: 1,641,641.51

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe G9 din cartierul Micro 18, cu efecte
favorabile asupra calităţii mediului ambiental si a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90
kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuinţe şi va
creşte calitatea vieţii locatarilor.

Obs. Proiect admis CAE

Rezultate aferente etapei privind lucrările de Construcţii:
-O clădire rezidenţiala reabilitata termic, cu o performanţa energetica crescuta
-Reducerea consumurilor energetice
-Reducerea costurilor pentru încălzire si apa calda de consum
-Îmbunătăţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior
Conform concluziilor raportului de audit energetic, la nivelul blocului G9, scara 1 din str. Brăilei, nr. 260 din Municipiul Galaţi au
fost identificaţi următorii indicatori de realizare menţionaţi în Ghidul specific:
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera:
- la începutul implementării proiectului: 228,60 tone CO2
- la finalul implementării proiectului: 143,43 tone CO2
Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie:
- la începutul implementării proiectului: 0
- la finalul implementării proiectului: 45 de gospodarii
Potrivit indicatorilor de proiect menţionaţi in Ghidul specific au fost identificate următoarele valori:
Consumul anual de energie primara:
- la începutul implementării proiectului: 1.078.033,71 kWh/an
- la finalul implementării proiectului: 662.476,49 kWh/an
Consumul anual specific de energie pentru încălzire:
- la începutul implementării proiectului: 189,54 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 78,65 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie:
- la începutul implementării proiectului: 275,71 kWh/m2/an
- la finalul implementării proiectului: 164,82 kWh/m2/an

Rezultate

Activităţi finanţate

proiectare
executie lucrari
audit financiar
publicitate
consultanta
dirigenţie de şantier
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Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc I2, str. Regiment 11 Siret, nr. 45,
aferent Asociaţiei de proprietari nr. 225, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 22057 / 12 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 2,239,414.73

Valoare eligibilă proiect: 2,239,414.73

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunatatirii eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performantei energetice a celor 182 apartamente ale blocul I2 din strada
Regiment 11 Siret, nr.45 , cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sanatatii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a
consumurilor pentru încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate, ca urmare a
realizarii urmatoarelor categorii de lucrari:
- reabilitarea termica a elementelor de anvelopa;
- modernizarea instalatiei de iluminat;
Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la îmbunatatirea conditiilor de viata prin:
- îmbunatatirea conditiilor de igiena si confort termic interior;
- reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
- reducerea costurilor de întretinere pentru încalzire ;
- reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie, conducând la utilizarea eficienta a resurselor
de energie, în conformitate cu strategia Europa 2020.
În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului I2

Obs. Proiect admis CAE

Indicator de realizare (de output) bloc I2
                                              Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)               418.05                288.73
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)    0           182
Indicator de proiect (suplimentar)(de realizare)
                                          Valoare la începutul implementarii proiectului / Valoare la finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an)                                 1959261.75                           1328359.50
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)          169.50                                86.86
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)                                         244                              161.36

Rezultate

Activităţi finanţate

proiectare
executie lucrari
audit financiar
consultanta
publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, POR 2020 - Axa Prioritară 3 - bl. D7, sc.
1, 2, 3, 4, str. Siderurgiştilor nr. 18, aferent Asociaţiei de Proprietari nr. 257

Informaţii înregistrare solicitare: 22457 / 13 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 1,764,384.65

Valoare eligibilă proiect: 1,755,961.41

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI
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Obiective

Obiectivul general al proiectului consta în îmbunatatirea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Galati, ceea ce va
conduce la reducerea consumului de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, în corelare cu proiectele
complementare aflate în diverse stadii de evaluare si implementare.

Obiectivul specific al proiectului consta în cresterea performantei energetice a blocului de locuinte D7, scarile 1, 2, 3 si 4, situat în
bulevardul Siderurgiştilor nr. 18, cartier Tiglina II, din municipiul Galati, cu efecte favorabile asupra calitatii vietii locuitorilor, prin scaderea
sub 90 kWh/m2/an a consumului specific de energie pentru încalzire.

Indicator de realizare (de output)
Valoare la  începutul implementării proiectului Valoare la  finalul implementării proiectului (de output)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2)

278,17                                                                                        150,79
Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie (nr. gospodării)

0                                                                                                  80

Indicator de proiect (suplimentar)
 (de realizare) Valoare la  începutul implementării proiectului Valoare la  finalul implementării proiectului
Consumul anual de energie primară (kWh/an)

1.303.840,00                                                                                     682.474,17
Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an)
212,30 85,76
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
252,45 125,91

Rezultate

Activităţi finanţate

Investiţia de bază:
1.Elaborare ET, AE, DALI
2.Proiectare şi execuţie lucrări
3.Asistenţă tehnică
4.Dirigenţie de şantier

Servicii
1.Consultanţă
2.Audit Financiar
3.Informare şi publicitate

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc E5, str. Constructorilor nr. 25,
aferent Asociaţiei de proprietari nr. 259, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 22490 / 14 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 2,184,883.07

Valoare eligibilă proiect: 2,168,747.97

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv general : Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunatăţirii eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din
municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră.
Obiectiv specific: Obiectivul specific al proiectului consta în cresterea performanţei energetice a blocului de locuinţe E5, situat în str.
Constructorilor nr. 25, din Municipiul Galaţi, cu efecte favorabile asupra calitaţii vieţii locuitorilor, prin atingerea unui consum specific de
energie
pentru încalzire nu mai mare de 90kWh/m2/an.

Obs. Proiect admis CAE

Rezultate
Rezultate aferente activitaţii de întocmire documentaţie tehnica:
- Documentaţie tehnica: Expertiza Tehnica, Audit Energetic, Documentaţie de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, Proiect tehnic
- Certificat de urbanism, avize, acorduri, autorizaţia de construire
2. Rezultate aferente activitaţii de asistenţa tehnica:

Rezultate
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- Rapoarte lunare privind stadiul execuţiei lucrarilor
- Rapoarte de activitate privind situaţiile de lucrari
- Procese verbale pe faze determinante
3. Rezultate aferente activitaţii de informare si publicitate:
- Materiale de informare si publicitate: comunicate de presa, panou temporar, placa permanenta
4. Rezultate aferente activitaţii de Audit financiar:
- Rapoarte de audit financiar
5. Rezultate aferente etapei privind lucrarile de Construcţii:
-O cladire rezidenţiala reabilitata termic, cu o performanţa energetica crescuta
-Reducerea consumurilor energetice
-Reducerea costurilor pentru încalzire si apa calda de consum
-Îmbunataţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior
Conform concluziilor raportului de audit energetic, la nivelul blocului E5 din str. Constructorilor, nr. 25, din Municipiul Galaţi au
fost identificaţi urmatorii indicatori de realizare menţionaţi in Ghidul specific:
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera:
- la începutul implementarii proiectului: 351,37 tone CO2
- la finalul implementarii proiectului: 181,98 tone CO2
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie
- la începutul implementarii proiectului: 0
- la finalul implementarii proiectului: 100 gospodarii
Potrivit indicatorilor de proiect menţionaţi in Ghidul specific au fost identificate urmatoarele valori:
Consumul anual de energie primara:
- la începutul implementarii proiectului: 1.648.148,75 kWh/m2/an
- la finalul implementarii proiectului: 821.947,50 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie pentru încalzire:
- la începutul implementarii proiectului: 216,78 kWh/m2/an
- la finalul implementarii proiectului: 88,34 kWh/m2/an
Consumul anual specific de energie:
- la începutul implementarii proiectului: 261,6 kWh/m2/an
- la finalul implementarii proiectului: 123,82 kWh/m2/an
În acelasi timp, soluţiile propuse de reabilitare vor duce la o scadere anuala a gazelor cu efect de sera de 169,39 tone CO2/an.
6. Rezultate aferente activitaţii de Monitorizare si implementare:
- cereri de rambursare
- rapoarte de progres
- rapoarte de durabilitate

Activităţi finanţate

Proiectare
Execuţie lucrări
Consultanţă în managementul de proiect
Audit financiar
Informare şi publicitate
Asistenţa tehnică

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe: bloc A din strada Domnească nr. 20,
bloc B din strada Domnească nr. 17, bloc E din strada Domnească nr. 18 şi bloc Şoim din strada
Fraternităţii nr. 1, aferente Asociaţiei de proprietari nr. 110, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 22480 / 14 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 4,468,219.76

Valoare eligibilă proiect: 4,386,045.50

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.77 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie cresterea competitivitaţii economice si îmbunataţirea condiţiilor de viaţa ale
comunitaţilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a condiţiilor de infrastructura si a serviciilor, care sa asigure
o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze în mod eficient resursele, sa valorifice potenţialul lor de inovare si de
asimilare a progresului tehnologic. Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunataţirii eficienţei energetice a cladirilor
rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera.
Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe A din strada Domneasca nr. 20, B
din strada Domneasca 17, E din strada Domneasca nr. 18 si Soim din strada Fraternitaţii nr. 1, aferente Asociaţiei de
proprietari nr. 110, cu efecte favorabile asupra calitaţii mediului ambiental si a sanataţii locuitorilor, prin reducerea consumurilor pentru
încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce
amprenta de carbon a blocurilor de locuinţe si va creste calitatea vieţii locatarilor.
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 Obs. Proiect admis CAE

- Centralizat (la nivelul cererii de finanţare): bl. A, B, E, Soim
                                       Valoare la începutul implementarii proiectului                   Valoare la finalul implementarii proiectului
Nivel anual estimat al gazelor
cu efect de sera (echivalent tone de CO2)              595,63                                                   320
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai
buna a consumului de energie (nr.gospodarii)            0                                                        102
Consumul anual de energie primara(kWh/an)      2794459,98                                            1468635,80
Consumul anual specific de energie pentru
încalzire(kWh/m2/an)                                                 202,40                                                   83,75
Consumul anual specific de energie(kW/m2/an)        236,29                                               118,70

Rezultate

Activităţi finanţate

Elaborare documentaţie tehnică: DALI, ET, RAE, PT;
Verificare PT;
Execuţie lucrări;
Dirigenţie de şantier;
Audit financiar;
Informare şi publicitate;
Consultanţă în management.

Nu este cazul.

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe - Bloc B7, str. Petru Rareş, nr 12, Bloc
C5, str. Petru Rareş, nr. 14, Bloc C6, str. Petru Rareş, nr.16, Bloc C7, str. Petru Rareş, nr. 18, Bloc
C8, str. Al Lăpuşneanu, nr. 39 aferent Asociaţiei de Proprietari Nr. 151, Municipiul Galaţi

Informaţii înregistrare solicitare: 22606 / 14 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 8,949,701.71

Valoare eligibilă proiect: 8,774,759.36

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului consta în sprijinirea îmbunataţirii eficienţei energetice a cladirilor rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce
va conduce la reducerea consumului de energie, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Obiective specifice:
Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performanţei energetice a celor 300 de apartamente ale blocurilor de locuinţe B7,
C5, C6, C7, C8 din municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calitaţii mediului ambiental si a sanataţii locuitorilor, prin reducerea cu
minim 40 % a consumurilor, iar pentru încalzire scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor
energetice se va reduce amprenta de carbon a blocului de locuinţe si va creste calitatea vieţii locatarilor.

Detalii rezultat
Rezultate aferente etapei de Proiectare: - Contract de servicii - Documentaţie tehnica: Expertiza Tehnica, Audit Energetic, Documentaţie
de Avizare a Lucrarilor de Intervenţie, Proiect tehnic - Avize, acorduri, autorizaţii
2. Rezultate aferente etapei privind Asistenţa tehnica: - Contract de servicii - Rapoarte lunare privind stadiul execuţiei lucrarilor - Procese
verbale pe faze determinante
3. Rezultate aferente etapei de Consultanţa: - Consultanţa - Contracte de achiziţie - Rapoarte de activitate - Pista de audit - Cereri de
rambursare - Rapoarte de progres - Notificari
4. Rezultate aferente etapei de Informare si publicitate: - Contract de furnizare - Materiale de informare si publicitate: comunicate de
presa, afise, panouri temporare, placa permanente
5. Rezultate aferente etapei de Audit financiar: - Contract de servicii - Rapoarte de audit financiar
6. Rezultate aferente etapei privind lucrarile de Construcţii: - O cladire rezidenţiala reabilitata termic, cu o performanţa energetica crescuta
- Reducerea consumurilor energetice - Îmbunataţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior. Conform concluziilor rapoartelor de
audit pe fiecare componenta rezulta urmatoarele:
Consum anual de energie primara: Valoare la inceputul proiectului 5.839.399,50 Kwh/an; valoare la finalul implementarii proiectului
2.692.331,22 Kwh/an.
Nivel anual gaze (t CO2): Valoare la inceputul proiectului 1.240,28 tCO2; valoare la finalul implementarii proiectului 595.06 tCO2.
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kw/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 247.37 kw/mp/an; valoare la finalul
implementarii proiectului 83,79 kw/mp/an.
Consum anual specific de energie (kWh/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 282,03 kw/mp/an; valoare la finalul implementarii

Rezultate
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proiectului 123,11 kw/mp/an.
7. Rezultate aferente etapei privind lucrarile de Construcţii pentru componenta Bloc B7:
- O cladire rezidenţiala reabilitata termic, cu o performanţa energetica crescuta - Reducerea consumurilor energetice
Îmbunataţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior.
Conform concluziilor rapoartului de audit pe componenta Bloc B7 rezulta urmatoarele:
Consum anual de energie primara: Valoare la inceputul proiectului 1469643,84 Kwh/an; valoare la finalul implementarii proiectului
677928,42 Kwh/an.
Nivel anual gaze (t CO2): Valoare la inceputul proiectului 312,16 tCO2; valoare la finalul implementarii proiectului 149,86 tCO2.
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kw/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 210,35 kw/mp/an; valoare la finalul
implementarii proiectului 82,60 kw/mp/an.
Consum anual specific de energie (kWh/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 248,09 kw/mp/an; valoare la finalul implementarii
proiectului 108,34 kw/mp/an.
8. Rezultate aferente etapei privind lucrarile de Construcţii pentru componenta Bloc C5:
- O cladire rezidenţiala reabilitata termic, cu o performanţa energetica crescuta - Reducerea consumurilor energetice - Îmbunataţirea
condiţiilor de igiena si confort termic interior.
Conform concluziilor rapoartului de audit pe componenta Bloc C5 rezulta urmatoarele:
Consum anual de energie primara: Valoare la inceputul proiectului 1084750,47 Kwh/an; valoare la finalul implementarii proiectului
500912,01 Kwh/an.
Nivel anual gaze (t CO2): Valoare la inceputul proiectului 230,44 tCO2; valoare la finalul implementarii proiectului 110,75 tCO2.
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kw/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 248,85 kw/mp/an; valoare la finalul
implementarii proiectului 83,67 kw/mp/an.
Consum anual specific de energie (kWh/mp/an):
 Valoare la inceputul proiectului 293,45 kw/mp/an; valoare la finalul implementarii proiectului 128,27 kw/mp/an.
9. Rezultate aferente etapei privind lucrarile de Construcţii pentru componenta Bloc C6:
- O cladire rezidenţiala reabilitata termic, cu o performanţa energetica crescuta - Reducerea consumurilor energetice - Îmbunataţirea
condiţiilor de igiena si confort termic interior.
Conform concluziilor rapoartului de audit pe componenta Bloc C6 rezulta urmatoarele:
Consum anual de energie primara: Valoare la inceputul proiectului 1093994,73 Kwh/an; valoare la finalul implementarii proiectului
505775,82 Kwh/an.
Nivel anual gaze (t CO2): Valoare la inceputul proiectului 232,35 tCO2; valoare la finalul implementarii proiectului 111,75 tCO2.
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kw/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 251,32 kw/mp/an; valoare la finalul
implementarii proiectului 84,65 kw/mp/an.
Consum anual specific de energie (kWh/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 296,07 kw/mp/an; valoare la finalul implementarii
proiectului 129,65 kw/mp/an.
10. Rezultate aferente etapei privind lucrarile de Construcţii pentru componenta Bloc C7:
- O cladire rezidenţiala reabilitata termic, cu o performanţa energetica crescuta - Reducerea consumurilor energetice -
Îmbunataţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior.
Conform concluziilor raportului de audit pe componenta Bloc C7 rezulta urmatoarele:
Consum anual de energie primara: Valoare la inceputul proiectului 1088647,56 Kwh/an; valoare la finalul implementarii
proiectului 504023,64 Kwh/an.
Nivel anual gaze (t CO2): Valoare la inceputul proiectului 231,26 tCO2; valoare la finalul implementarii proiectului 111,38 tCO2.
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kw/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 294,55 kw/mp/an; valoare la
finalul implementarii proiectului 84,15 kw/mp/an.
Consum anual specific de energie (kWh/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 294,55 kw/mp/an; valoare la finalul
implementarii proiectului 129,15 kw/mp/an.
11. Rezultate aferente etapei privind lucrarile de Construcţii pentru componenta Bloc C8:
- O cladire rezidenţiala reabilitata termic, cu o performanţa energetica crescuta - Reducerea consumurilor energetice -
Îmbunataţirea condiţiilor de igiena si confort termic interior.
Conform concluziilor raportului de audit pe componenta Bloc C8 rezulta urmatoarele:
Consum anual de energie primara: Valoare la inceputul proiectului 1102362,9 Kwh/an; valoare la finalul implementarii proiectului
503691,33 Kwh/an.
Nivel anual gaze (t CO2): Valoare la inceputul proiectului 234,07 tCO2; valoare la finalul implementarii proiectului 111,32 tCO2.
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kw/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 253,95 kw/mp/an; valoare la finalul
implementarii proiectului 84,58 kw/mp/an.
Consum anual specific de energie (kWh/mp/an): Valoare la inceputul proiectului 298,43 kw/mp/an; valoare la finalul implementarii
proiectului 129,06 kw/mp/an.

Activităţi finanţate

proiectare
executie lucrari
audit financiar
consultanta in management
publicitate
verificare proiect
dirigentie de santier

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, bloc A, sc.1,2, bloc B sc.1, bloc C
sc.1,2, Str.Cezar nr. 20A, aferent Asociaţiei de proprietari nr.124, Municipiul Galaţi
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Informaţii înregistrare solicitare: 22657 / 17 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 7,525,891.55

Valoare eligibilă proiect: 2,627,275.65

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
comunităţilor locale şi regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condiţiilor de infrastructură şi a serviciilor, care sa asigure
o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potenţialul lor de inovare şi de
asimilare a progresului tehnologic. Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a clădirilor
rezidenţiale din municipiul Galaţi ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe A , B, C din str. Cezar nr.20A,
aferente Asociaţiei de proprietari nr. 124, cu efecte favorabile asupra calitatii mediului ambiental si a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea
consumurilor pentru încalzire si scaderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce
amprenta de carbon a blocurilor de locuinte si va creste calitatea vietii locatarilor.

Obs. Proiect admis CAE

O clădire rezidenţială reabilitată termic, în care confortul va fi mult mărit pentru locatari. In urma implementării proiectului vor fi obţinuti
următorii indicatori de rezultat:
-Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Bloc A , sc. 1,2 90,60  55,65
Bloc B, sc.1 37,93
24,30
Bloc C , sc. 1,2 90,91  55,83
-Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Bloc A , sc. 1,2  0

24
Bloc B, sc.1  0

10
Bloc C , sc. 1,2  0

24
-Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Bloc A , sc. 1,2           422.508                   251.992,23
Bloc B, sc.1           176.529,60                   110.066,40
Bloc C , sc. 1,2        424.053,36                   252.863,64
7. -Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Bloc A, s. 1,2 173,30

84,65
Bloc B, sc.1 165,20

86,30
Bloc C, sc. 1,2 174,10    85,10
-Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului (de output)
Bloc A, s. 1,2             207,45                     118,80
Bloc B, sc.1              197,35                     118,45

Bloc C, sc. 1,2                   208,25           119,25
- Centralizat (la nivelul cererii de finanţare): bl. A, B, C
Valoare la începutul implementarii proiectului Valoare la finalul implementarii proiectului
Nivel anual estimat al gazelor
cu efect de sera (echivalent tone    219,44                   135,78
de CO2)
Numarul gospodariilor cu o clasificare  0                       58
mai buna a consumului de energie
(nr.gospodarii)
Consumul anual de energie primara(kWh/an) 1.023.090,96    614.922,27
Consumul anual specific de energie pentru
încalzire(kWh/m2/an)                           172,17         85,13

Rezultate
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Activităţi finanţate

1.Proiectare şi execuţie lucrări
2.Consultanţă
3.Audit financiar
4.Asistenţă tehnică
5.Dirigenţie de şantier
6.Informare şi publicitate
7.Verificare tehnică

nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte - bloc G4, str.Brailei, nr. 254, Galati

Informaţii înregistrare solicitare: 22658 / 17 AUG 2020

Valoarea totală proiect: 1,449,121.03

Valoare eligibilă proiect: 1,416,813.45

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.777 LEI din data de 14 FEB 2020

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul principal al acestui proiect consta în realizarea unui echilibru al performanţelor în raport cu costurile prin izolarea termica a
elementelor de construcţie ce delimiteaza spaţiile încalzite de exterior, cu efect asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera, si de
scădere a consumului de energie.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Obiectivul specific al acestui proiect consta în cresterea performanţei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G4 din
municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental si a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a
consumurilor, iar pentru încălzire scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va
reduce amprenta de carbon a blocului de locuinţe si va creste calitatea vieţii locatarilor.

1. O cladire rezidentiala reabilitata termic, in care confortul va fi mult marit pentru locatari. In urma implementarii proiectului vor fi obtinuti
urmatorii indicatori de rezultat:
Indicator de realizare (de output) Valoare la  începutul implementarii proiectului Valoare la  finalul implementarii proiectului (de
output)
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
  163,13                                                                                                                                     113,69
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
  0                                                                                                                                                    44 
Indicator de proiect (suplimentar)
 (de realizare) Valoare la  începutul implementarii proiectului
Valoare la  finalul implementarii proiectului
Consumul anual de energie primara (kWh/an)
  766.584,87                                                                                                                           525.478,81
Consumul anual specific de energie pentru încalzire (kWh/m2/an)
  155,30                                                                                                                                      76,85
Consumul anual specific de energie (kWh/m2/an)
  237,95                                                                                                                                         159,50
2. Realizarea documentatiilor tehnice (ET, AE, DALI).
3. Elaborare PT, DE si lucrari
4. Realizare Rapoarte de Progres si Cereri de Rambursare.
5. Informare si publicitate: 1 panou temporar, 1 placa permanenta, autocolante.
6. Un proiect auditat financiar.

Rezultate

Activităţi finanţate

proiectare
executie lucrari
publicitate
consultanta in management
audit financiar
dirigentie de santier
verificare proiect

nu este cazul

Împrumuturi
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Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galaţi funcţionează în baza Legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  4

MUNICIPIUL FOCSANIDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

4350645Cod de înregistrare fiscală/CIF:

42165Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

16/02/1968

8411 - Servicii de administrate publica generalaCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Municipiul Focşani, România, Str. Bd.Dimitrie Cantemir nr. 1bis, , judeţul Vrancea, cod poştal
620098, România

Adresa poştală:

Telefon/Fax: 0237236000 / 0237216700

primarie@focsani.infoAdresa e-mail:

Pagina Web: www.focsani.info

Primar

Cristi Valentin Misaila

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0237236000 / 0237216700

primarie@focsani.info

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
FOCSANI

INDEPENDENTEI, nr.24,
Localitate Municipiul Focşani,
Cod postal: ,Vrancea, România

RO82TREZ69121
A480101XXXX

Sume primate in contul
platilor efectuate in anul
curent

FOCSANI

TREZORERIA
FOCSANI

INDEPENDENTEI , nr.24,
Localitate Municipiul Focşani,
Cod postal: ,Vrancea, România

RO29TREZ69121
A480102XXXX

Sume primate in contul
platilor efectuate in anii
anteriori

FOCSANI

TREZORERIA
FOCSANI

INDEPENDENTEI, nr.24,
Localitate Municipiul Focşani,
Cod postal: ,Vrancea, România

RO73TREZ69121
A480103XXXX

Prefinantare FOCSANI

TREZORERIA
FOCSANI

Independentei, nr.24, Localitate
Municipiul Focşani, Cod postal:
,Vrancea, România

RO42TREZ69121
A426900XXXX

Subventii de la bugetul
de stat

FOCSANI

DATE FINANCIARE

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

193 1,067,261,529.
00

01/01/2013 -
31/12/2013 292,032,710.00 954,314,392.00 97,968,627.00

192 1,212,809,056.
00

01/01/2014 -
31/12/2014 236,499,215.00 1,125,285,174.

00 -40,174,730.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

135



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

188 1,298,599,818.
00

01/01/2015 -
31/12/2015 251,050,143.00 1,219,073,427.

00 52,849,560.00

178 1,351,030,449.
00

01/01/2016 -
31/12/2016 232,759,406.00 1,287,796,603.

00 9,312,447.00

204 1,357,464,245.
00

01/01/2017 -
31/12/2017 231,613,664.00 1,301,666,351.

00 10,389,589.00

156 1,381,061,346.
00

01/01/2018 -
31/12/2018 144,738,365.00 1,231,133,886.

00 -17,629,909.00

154 1,408,272,958.
00

01/01/2019 -
31/12/2019 218,923,992.00 1,367,339,638.

00 26,854,458.00

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

"Cămin pentru persoane vârstnice Focşani"

3612

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 459 / 17 IUL 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

18 IUL 2009

17 NOI 2010

Valoarea totală proiect: 3,489,394.00 LEI

2,791,144.00 LEIValoare eligibilă proiect:

55,822.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,735,322.00 LEI

Rambursare efectivă: 1,913,144.00 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

1.Reabilitarea , modernizarea şi finalizarea corpului 3 şi 5 din ansamblul de 8 corpuri ale Căminului pentru persoane vârstnice Focşani şi
extinderea capacităţii cu încă 20 de locuri necesar susţinerii unui sistem real de servicii sociale pe durata a 16 luni.
2.Dotarea încăperilor celor doua corpuri :
trei şi cinci cu tot necesarul pentru asigurarea unor servicii sociale de calitate pentru viitorii 20 dar şi actualii 40 de beneficiari.

- Corpul 3 si Corpul 5 reabilitate;
- dotare Corp 5 cu lift
- dotari mobilier camere
- dotari electrocasnice

Rezultate

activitatea de executie lucrari
activitatea de sistenta tehnica proiectant
activitatea de dirigentie
activitatea de audit

Activităţi finanţate

FINANŢĂRI
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activitatea de publicitate

Cod SMIS:

„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009 –
2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”

31570

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 120917  / 08 MAR 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

08 MAR 2011

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 120,833,818.00 LEI

120,833,818.00 LEIValoare eligibilă proiect:

6,041,691.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 114,792,727.00 LEI

Rambursare efectivă: 111,746,223.51 LEI

Uniunea Europeana

4.21 LEI din data de 07 MAR 2011

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

Reabilitarea centralei de termoficare existente şi a sistemului de transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Focşani, în
vederea conformării cu aquis-ul comunitar de mediu relevant şi cu politica Uniunii Europene în ceea ce priveşte reducerea poluării aerului
şi a impactului asupra schimbărilor climatice în municipiul Focşani
Obiectivele specifice ale proiectului, stabilite în cererea de finanţare şi  îndeplinite prin realizarea investiţiilor specifice au fost următoarele:
- reducerea poluării aerului (reducerea emisiilor de NOx, CO2) generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică
prin introducerea BAT;
- introducerea măsurilor de eficienţă energetică în scopul reducerii pierderilor de energie la nivelul sursei şi în sistemul de
transport al energiei termice;
- asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la preţuri suportabile în special pentru categoriile de
populaţie cu venituri mici

- instalarea a două motoare termice şi două cazane recuperatoare de căldură, în vederea înlocuirii IMA 1 (Instalaţie Mare de
Ardere) existente, în scopul conformării la cerinţele de protecţia mediului;
- instalarea unui cazan de apă fierbinte, în vederea înlocuirii IMA existente, în scopul conformării la cerinţele de protecţia
mediului;
- instalarea de sisteme auxiliare, inclusiv cazan de abur pentru serviciile proprii ale centralei în vederea asigurării funcţionalităţii
capacităţilor de producere a energiei termice şi electrice;
- reabilitarea parţială a reţelei de transport a energiei termice;
- reabilitarea parţială a reţelei de distribuţie a energiei termice;
- reabilitarea parţială a punctelor termice;
- continuarea reabilitarii SACET
- publicitate, asistenţă tehnică şi supervizare

Rezultate

Au fost finantate urmatoarele contracte:
Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului
Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
Audit
Demolări, demontări

Activităţi finanţate
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Implementare proiect la Sursa
Implementare proiect la Reţele
Lucrari pentru continuarea reabilitarii SACET
Indicatorii fizici ai proiectului:

- motoare termice (2*6MWe) cu cazane recuperatoare de căldură (2*5MWt) - 2 buc.
- cazan de apă fierbinte, 58 MWt                 - 1  buc.
- reabilitare/modernizare sisteme auxiliare                 - 1 buc.
- reabilitare/modernizare parţială reţele termice de transport         - 4.425 km
- reabilitare/modernizare parţială puncte termice         - 10 buc.
- reabilitare/modernizare parţială reţele termice de distribuţie         – 10.487 km

Cod SMIS:

„Reabilitare, modernizare si dotari   Scoala Stefan cel Mare- Focsani”

2919

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2472 / 31 OCT 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 NOI 2011

30 IUN 2014

Valoarea totală proiect: 17,438,160.00 LEI

13,121,867.00 LEIValoare eligibilă proiect:

262,437.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 12,859,430.00 LEI

Rambursare efectivă: 5,993,847.00 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

1. Reabilitarea, modernizarea prin interventii asupra unor elemente componente ale cladirii, ale finisajelor, precum si asupra
instalatiilor interioare ale Scolii Stefan cel Mare ”.
2. Dotarea cu echipamente moderne  a laboratoarelor si spatiilor de invatamant ale  scolii, asigurand astfel celor 1150 elevi,
conditii moderne de studiu, la standarde europene.
3. Crearea unui centru multimedia performant pentru activitati de tip „after school”, in scopul continuarii procesului educativ –
recreativ dupa orele de curs, ducand la cresterea standardului de calitate educationala  in urmatorii  ani.

• – Reabilitate şcoală;
• – Reabilitate sală gimnastică;
• – Reabilitate cabinet multimedia;
• – Reţele exterioare apă, canal şi agent termic
• - Dotari IT
• - dotari mobilier clase

Rezultate

-activitatea de executie lucrari
- activitatea de asistenta tehnica proiectant
- activitatea de dirigentie santier
- activitatea de audit
- activitatea de publicitate

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

PIDU Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în mun.Focşani

7266

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2611 / 07 DEC 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

08 DEC 2011

07 IUN 2014

Valoarea totală proiect: 3,496,321.00 LEI

2,766,596.00 LEIValoare eligibilă proiect:

55,331.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,711,265.00 LEI

Rambursare efectivă: 2,405,302.00 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

1.Implementarea unui sistem de monitorizare urbană compus din minim 32 camere de supraveghere în zona de acţiune şi a unui Centru
de monitorizare, înregistrare şi stocare în 12 luni.
2. Creşterea siguranţei cetăţenilor şi prevenirea ratei criminalităţii din zona de acţiune cu 20% în următorii 3 ani după implementarea
proiectului.

Instalare a 32 camere video în intersecţiile străzilor principale sau/şi pe clădirile importante publice;
-Din Rapoartele Poliţiei a rezultat scăderea cu 80% a stării de infracţionalitate şi creşterea siguranţei publice  cu 20%, în cartierul sud, in
zona Laminorul şi cartier Mândreşti.

Rezultate

- activitatea de executie lucrari-
- activitatea de asistenta tehnica proiectant
- activitatea de dirigentie santier
- activitatea de audit
- activitatea de publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

PIDU “Reabilitare şi modernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune sud est”

7268

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2615 / 07 DEC 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

08 DEC 2011

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 43,140,477.00 LEI

34,746,581.00 LEIValoare eligibilă proiect:

694,931.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 34,051,650.00 LEI
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Rambursare efectivă: 21,507,772.00 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

1. Modernizarea şi reabilitarea străzilor şi trotuarelor şi a căilor de acces spre acestea în vederea controlului intensităţii circulaţiei şi a
decongestionării străzilor adiacente, în zona de intervenţie sud est a Municipiului Focşani.
2. Elaborarea şi implementarea unui concept raţional, pentru traficul staţionar în vederea protejării spaţiilor verzi; amenajarea spaţiilor de
parcare existente şi amenajarea de   parcări noi.
3.Modernizarea a 22 staţii de autobuz ;creare 3 noi staţii de autobuz
4. Imbunătăţirea mobilităţii prin crearea de 4825 mp de piste pentru biciclete pe arterele principale ale zonei de acţiune.

- Reabilitate si modernizate străzi si  trotuare;
- Create parcări noi şi modernizate cele existente;
- Modernizate 22 staţii de autobuz şi create 3 staţii autobus .

Rezultate

- activitate de executie lucrari
- activitate de asistenta tehnica proiectant
- activitate de dirigentie santier
- activitate de audit
- activitate de publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

  PIDU “Modernizare şi extindere spaţii verzi în zona de acţiune sud est”

7267

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2612 / 07 DEC 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

08 DEC 2011

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 12,620,936.00 LEI

10,172,451.00 LEIValoare eligibilă proiect:

203,449.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 9,969,002.00 LEI

Rambursare efectivă: 7,034,908.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

1. Modernizarea unei suprafeţe  verzi de 186.545 mp în zona de acţiune sud est a municipiului Focşani.
2.Imbunătăţirea factorilor de mediu şi cei sociali prin modernizarea şi reabilitarea  spaţiilor verzi plantate de-a lungul arterelor rutiere .

- Nivelare teren zona de actiune
- plantare zona cu 2700 pomi
- plantare zona cu arbusti
- insamantare suprafata cu gazon

Rezultate

- activitatea de executie lucrari
- activitatea de asistenta tehnica proiectant
- activitate de dirigentie santier
- activitate de audit
- activitate de publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare, modernizare si dotari – Colegiul National Unirea”

12934

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3183 / 06 IUN 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

07 IUN 2012

06 IUN 2015

Valoarea totală proiect: 6,213,344.00 LEI

4,773,597.00 LEIValoare eligibilă proiect:

620,567.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,153,030.00 LEI

Rambursare efectivă: 4,301,238.00 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 îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii infrastructurii în educaţie prin reabilitare, modernizare şi dotare a
Colegiului Naţional Unirea din Municipiul Focşani, în scopul asigurării unui proces educaţional la standarde europene.
Obiective specifice:
-Reabilitarea, modernizarea prin intervenţii asupra unor elemente componente ale clădirii, ale finisajelor, precum şi asupra instalaţiilor
interioare ale Colegiului Naţional Unirea, pentru asigurarea procesului educativ al celor 799 de elevi .
-Modernizarea cladirii centrului de informatică, în scopul continuării procesului educativ–recreativ, ducând la creşterea standardului de
calitate educaţională în următorii  ani.
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- reabilitare, modernizare şcoală,
- modernizare şi dotare laborator chimie
- înlocuirea învelitorii din tablă plană cu învelitori din ţiglă ceramică fără
   schimbarea configuraţiei şarpantei;
- schimbarea tâmplăriilor interioare şi exterioare;
- curăţarea faţadei;
- refacerea pardoselilor şi treptelor din mozaic cu piatră naturală;
- refacerea trotuarelor, alei pietonale şi platforme betonate etc.

Rezultate

- activitate de executie lucrari
- activitate de asistenta tehnica proiectant
- activitate de dirigentie santier
- activitate de audit
- activitate de publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

“Reabilitare, modernizare şi dotări şcoala N Iorga“

13311

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3735 / 07 IUN 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

09 IUN 2013

07 IUL 2015

Valoarea totală proiect: 3,646,344.00 LEI

2,638,708.00 LEIValoare eligibilă proiect:

52,774.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,585,934.00 LEI

Rambursare efectivă: 1,978,545.00 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

1.Reabilitarea, modernizarea prin intervenţii asupra unor elemente componente ale clădirii, ale finisajelor, precum şi asupra instalaţiilor
interioare ale Şcolii Nr.1 ,,Nicolae Iorga’’, în decurs de 15  luni .
2.Dotarea cu echipamente moderne  a laboratoarelor şi spaţiilor de învăţământ ale  şcolii, asigurând astfel celor 564 elevi, condiţii
moderne de studiu, la standarde europene

- reabilitare, modernizare şcoala;
- reabilitare utilităţi (reţele electrice, apă -canal, căldură)
- dotări mobilier clase ,
- dotări aparatură  IT şi electronice în clase.

Rezultate
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- activitate de executie lucrari
- activitate de asistenta tehnica proiectant
- activitate de dirigentie santier
- activitate de audit
- activitate de publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

„Reabilitare, modernizare si dotari scoala Alexandru Vlahuta „

13326

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5066 / 24 MAR 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

25 MAR 2015

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 2,849,553.00 LEI

2,019,115.00 LEIValoare eligibilă proiect:

40,382.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,978,733.00 LEI

Rambursare efectivă: 781,472.00 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

1.Reabilitarea, modernizarea prin intervenţii asupra unor elemente componente ale clădirii, ale finisajelor, precum şi asupra instalaţiilor
interioare ale Şcolii nr.8 Alexandru Vlahuţa” , în decurs de 15  luni .
2.Dotarea cu echipamente moderne  a laboratoarelor şi spaţiilor de invăţământ ale  şcolii, asigurând astfel celor 500 elevi, condiţii
moderne de studiu, la standarde europene.

- reabilitare, modernizare şcoală;
- reabilitare utilităţi (reţele electrice, apa -canal, căldură)
- dotări laborator fizică, laborator chimie şi informatică, bibliotecă;
- dotări mobilier clase,
- dotări aparatură  IT şi electronice în clase.

Rezultate

- activitate de executie lucrari
- activitate de asistenta tehnica proiectant
- activitate de dirigentie santier
- activitate de audit
- activitate de publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

“Crearea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din municipiul Focşani"

45199

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: 4600 / 24 MAR 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

25 MAR 2015

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 318,593.00 LEI

318,593.00 LEIValoare eligibilă proiect:

7,933.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 310,660.00 LEI

Rambursare efectivă: 309,708.00 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

1. Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, astfel încât acesta să corespunde cerinţelor de funcţionare a unui
centru de informare modern.
2. Crearea unui site-web şi a unei baze de date turistice.
3.Crearea unei aplicaţii interactive pentru telefoane mobile inteligente, care va facilita diseminarea informaţiilor despre diferite obiective
turistice, informaţii utile despre posibilităţi de cazare şi masă, despre mijloace de transport etc.

S-a înfiinţat un Centru de informare turistica  care derulează activităţi pentru promovarea turismului în municipiul Focşani şi în împrejurimi.
-Materiale tipărite (cataloage, albume, brosuri, pliante, reviste) si promovarea prin mass-media, prin pagină web, puncte de afisaj  stradal.

Rezultate

- activitate de executie
- activitatea de publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

"Reabilitare, modernizare si dotari scoala  nr 3”

13325

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5067 / 24 MAR 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

25 MAR 2015

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 5,185,298.00 LEI

3,558,761.00 LEIValoare eligibilă proiect:

17,175.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,541,586.00 LEI

Rambursare efectivă: 890,726.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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

1. .Reabilitarea, modernizarea prin intervenţii asupra unor elemente componente ale clădirii, ale finisajelor, precum şi asupra instalaţiilor
interioare ale  Şcolii nr. 3, în decurs de 15  luni .
2.Dotarea cu echipamente moderne  a laboratoarelor şi spaţiilor de învăţământ ale  şcolii, asigurând astfel celor  570 elevi, condiţii
moderne de studiu, la standarde europene.

- reabilitare, modernizare şcoală;
- reabilitare utilităţi (reţele electrice, apă -canal, căldură)
- dotări mobilier clase,
- dotări aparatură  IT şi electronice în clase.

Rezultate

- activitate de executie lucrari
- activitate de asistenta tehnica proiectant
- activitate de dirigentie santier
- activitate audit
- activitate publicitate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009 –
2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice – Etapa II

114845

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 209 / 28 AUG 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

15 APR 2018

23 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 70,030,293.09 LEI

59,021,677.48 LEIValoare eligibilă proiect:

1,180,433.55 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 57,841,243.93 LEI

Rambursare efectivă: 8,087,816.32 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

145



Detalii proiect

Obiective

OBIECTIV GENERAL
Creşterea eficienţei energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Focşani prin reducerea pierderilor de la nivelul reţelelor
şi creşterea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică, la tarife suportabile pentru populaţie ca urmare a creşterii
competitivităţii întregului sistem urban de încălzire centralizată şi asigurării viabilităţii acestui sistem pe termen lung.

OBIECTIVE SPECIFICE
Realizarea măsurilor de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din Municipiul Focşani, în vederea:
- Reducerii pierderilor de căldură în reţeaua de transport şi distribuţie, asigurând astfel creşterea eficienţei energetice - reducerea
acestora cu 9.124 Gcal/an, după implementarea Proiectului;
- Reducerii emisiilor de CO2 şi alţi poluanţi (NOx, SO2, Pulberi), ca urmare a reducerii cantităţii de combustibil utilizat;
- Îmbunătăţirii parametrilor tehnici de transport şi distribuţie a căldurii şi reducerea costurilor de întreţinere şi reparaţii;
- Îmbunătăţirii siguranţei în alimentare şi calităţii căldurii şi apei calde furnizate consumatorilor casnici şi non-casnici.

În cadrul Proiectului se vor reabilita reţelele termice de transport şi distribuţie, cât şi punctele termice din zona Centru şi Bahne a
Municipiul Focşani.
Astfel se vor reabilita:
- 2,807 km traseu de reţea termică primară, respectiv 5,614 km de conducte agent termic tur/retur;
- 10,977 km traseu de reţea termică secundară, respectiv 43,908 km de conducte - 2 de încălzire tur/retur şi 2 apă caldă de consum
tur/retur;
- 9 puncte termice (PT).

Rezultate

Activităţile ce urmează a fi finanţate sunt:
- Asistenţa Tehnică pentru Managementul Proiectului;
- Asistenţa Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor de reabilitare a sistemului de termoficare;
- Proiectarea şi Execuţia Lucrărilor de reabilitare a reţelelor termice de transport şi distribuţie şi a punctelor termice;
- Auditul financiar al Proiectului.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Viziune şi performanţă prin implementarea unor instrumente de planificare strategică, sisteme de
managementul calităţii/performanţei şi a unor sisteme informatice inovative la nivelul Municipiului
Focşani

125665

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 277 / 21 NOI 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

21 NOI 2018

20 FEB 2021

Valoarea totală proiect: 4,229,441.77 LEI

4,032,897.73 LEIValoare eligibilă proiect:

82,304.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,950,593.69 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
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Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Focsani, etapa a II-a

120953

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3886 / 19 FEB 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 SEP 2017

30 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 6,296,290.96 LEI

2,911,936.97 LEIValoare eligibilă proiect:

2,283,872.14 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 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

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Focşani

120028

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3810 / 11 MAR 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 DEC 2016

31 IAN 2021

Valoarea totală proiect: 4,932,338.18 LEI
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4,767,371.08 LEIValoare eligibilă proiect:

1,906,948.43 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,860,422.65 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

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focşani în vederea creşterii
atractivităţii şi accesibilităţii deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta şi pietonale

126533

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4860 / 28 OCT 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 APR 2016

30 SEP 2021

Valoarea totală proiect: 73,641,746.42 LEI

48,969,743.79 LEIValoare eligibilă proiect:

16,966,198.64 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 32,003,545.15 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului: este reprezentat de resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focşani în vederea
creşterii atractivităţii şi accesibilităţii deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta si pietonale, prin reducerea emisiilor de Gaze cu efect
de seră (GES), promovarea mobilităţii urbane durabile şi protejarea mediului înconjurător.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
1. Rezultatele generale complementare cu proiectele: ,,Modernizarea transportului public în Municipiul Focşani” şi ,,
Implementarea unui sistem de management al traficului”:
A. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) cu 5,3% în 2021 şi 12,1% în 2026;
B. Creşterea  numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători
construite/modernizate/extinse (nr. pasageri) cu 14,3% în 2021 şi 34,2% în 2026;
C. Creşterea estimată a numărului persoanelor care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse, cu
15,7% în 2021 şi 24,1% în 2026;
D. Creşterea estimată a numărului  persoanelor care utilizează traseele/zonele pietonale/semi-pietonale
construite/modernizate/extinse cu 4,6% în 2021 şi 3,0% în 2026;
2. Rezultate directe ale  proiectului:
? 59 staţii de transport public construite /modernizate/ reabilitate (nr);
? 7.199 km benzi separate pentru mijloacele de transport public construite;
? 43.402 mp - Suprafaţa infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) configurate/reconfigurate pe care se suprapun benzi
separate ale transportului public de călători construite/extinse/modernizate;
? 45.088 mp - Suprafaţa infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) utilizată prioritar de transportul public de călători
construite/reabilitate/modernizate;
? 4 staţii staţii/puncte de reîncărcare a automobilelor electrice si electrice hibride achiziţionate şi instalate;
? 11,025 km lungime piste/trasee pentru biciclete construite/modernizate/extinse;
? 127.725 mp - Suprafaţa traseelor / zonelor pietonale / semi-pietonale construite / modernizate / extinse;
? Sisteme instalate pentru reducerea/interzicerea circulaţiei autoturismelor în anumite zone: 6334 bolarzi anti parcare; 2 seturi
bolarzi retractabili.

Rezultate

In cadrul contractului de finantare sunt finantate urmatoarele contracte:
Servicii de asistenta tehnica in managementul proiectului
Servicii de Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor
Proiectarea si executia lucrarilor din cadrul proiectului
Servicii de audit financiar

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Achiziţie mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m şes, Alexandria, Brăila, Constanţa,
Dr.Tr. Severin, Focşani, Slobozia

128112

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4817 / 04 NOI 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

02 IAN 2019

31 DEC 2022

Valoarea totală proiect: 197,678,206.65 LEI

46,751,884.00 LEIValoare eligibilă proiect:

935,037.68 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 45,816,846.32 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare, modernizare clădiri şi echiparea infrastructurii educaţionale a Grădiniţei cu Program
Prelungit nr. 18

127472

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4912 / 08 NOI 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2018

31 OCT 2021

Valoarea totală proiect: 4,399,162.25 LEI

3,732,819.38 LEIValoare eligibilă proiect:

87,831.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,644,988.34 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

Rezultate
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Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Modernizarea transportului public în Municipiul Focşani

126571

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4979 / 29 NOI 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 APR 2016

30 APR 2021

Valoarea totală proiect: 38,421,490.52 LEI

28,627,222.83 LEIValoare eligibilă proiect:

673,581.72 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 27,953,641.11 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 este reprezentat de reducerea emisiilor GES şi promovarea mobilităţii urbane durabile prin realizarea de
investiţii cu caracter integrat în infrastructura de transport public urban în vederea asigurării circulaţiei libere şi în condiţii de siguranţă a
persoanelor, cu protejarea mediului înconjurător, elemente cruciale pentru calitatea vieţii cetăţenilor din Municipiul Focşani.

1. Reducerea emisiilor de schivalent CO2 din transport, în aria de studiu a proiectului, faţă de situaţia actuală cu 5,3% până în anul 2021
şi cu 12,1% până în anul 2026;
2. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului, faţă de situaţia actuală cu 3,2%
până în anul 2021 şi cu 4,9% până în anul 2026;
3. Creşterea numărului de pasageri care vor utiliza transportul public de călători local/zonal în aria de studiu a proiectului, faţă de situaţia
actuală cu 14,3% până în anul 2021 şi cu 34,2% până în anul 2026;
4. Creşterea numărului de biciclişti şi/sau pietoni în aria de studiu a proiectului, faţă de situaţia actuală cu 5,1% până în anul 2021;
5. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră cu 2.628,97 tone echivalent CO2 pentru primul an de după finalizarea proiectului
şi respectiv cu 6.513,05 tone echivalent CO2 pentru ultimul an cuprins în perioada de durabilitate a proiectului;
6. Creşterea estimată a numărului de pasageri/biciclişti/pietoni cu 6.082 pentru primul an de după finalizarea proiectului şi respectiv cu
8.995 pentru ultimul an cuprins în perioada de durabilitate a proiectului;

Rezultate

In cadrul contractului de finantare sunt finantate urmatoarele activitati:
Servicii de asistenta tehnica pentru managementul proiectului
Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv elaborarea documentatiilor tehnice necesare obtinerii avizelor, acordurilor,
autorizatiilor
Furnizare autobuze electrice, statii de incarcare, componente de sistem, inclusiv montaj si punere in functiune
Servicii de audit financiar

Activităţi finanţate
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Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focşani

125641

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4969 / 29 NOI 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

27 SEP 2016

23 SEP 2021

Valoarea totală proiect: 19,740,430.06 LEI

16,776,331.05 LEIValoare eligibilă proiect:

394,737.20 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 16,381,593.85 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

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltarea reţelei de piste dedicate circulaţiei bicicletelor, implementarea unui sistem de bike-sharing

126572

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5036 / 20 DEC 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

08 AUG 2018

31 AUG 2021

Valoarea totală proiect: 12,095,622.58 LEI

10,281,279.20 LEIValoare eligibilă proiect:

241,912.45 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,039,366.75 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.
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 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: este reprezentat de reducerea emisiilor GES şi promovarea mobilităţii urbane durabile prin creşterea
atractivităţii şi accesibilităţii deplasărilor cu bicicleta, ca rezultat al creării de piste de biciclete şi implementării unui sistem alternativ de
mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor.

Rezultatele aşteptate ale proiectului:
1. Rezultatele generale:
A. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an) cu 1,1% în 2021 şi 2,0% în 2026;
B. Creşterea estimată a numărului persoanelor care utilizează pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse, cu
12,6% în 2021 şi 24,1% în 2026;
2. Rezultate directe ale  proiectului:
? 1 sistem de închiriere biciclete (format din 30 staţii de închiriere);
? 3,666 Km lungime a pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse, pe  următoarele străzi:
- Bd. Gării L= 0,612km;
- Bd. Republicii L=0,877 km;
- Str. Mare a Unirii L=0,534km;
- Str. Aurora L=0,212km;
- Str. Ana Ipătescu L=0,399km;
- Bd. Brăilei L=0,770km;
- Str. Maior Ghe. Pastia L=0,262km);

Rezultate

Managementul ProiectuluiServicii de asistenta tehnica in managementul proiectului
Servicii de Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor
Servicii proiectare, asistenţă tehnică şi lucrări de construcţii, furnizare şi instalare
Servicii de audit financiar

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

„Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane în zona Bahne” din Municipiul Focşani

128851

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5222 / 19 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

02 IUL 2018

30 NOI 2021

Valoarea totală proiect: 22,353,833.80 LEI

22,353,833.80 LEIValoare eligibilă proiect:

447,076.68 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 21,906,757.12 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Implementarea unui sistem de management al traficului şi monitorizare în Municipiul

128809

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5330 / 24 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

08 OCT 2018

31 MAR 2022

Valoarea totală proiect: 20,286,466.63 LEI

20,286,466.63 LEIValoare eligibilă proiect:

405,729.34 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 19,880,737.29 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 este reprezentat de promovarea mobilităţii urbane durabile prin implementarea unui sistem inteligent de
trafic management şi monitorizare, bazat pe soluţii inovative de eficientizare şi reducere a poluării în Municipiul Focşani.

Se va urmări, în principal, îmbunătăţirea eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii,
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transferului către acesta de la transportul privat cu autoturisme, precum şi a transferului către modurile nemotorizate de transport.
De asemenea, se va urmări ca utilizarea autoturismelor să devină o opţiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al
timpilor de parcurs, faţă de utilizarea transportului public/a modurilor nemotorizate, creându-se în acest mod condiţiile pentru reducerea
numărului autoturismelor şi reducerea emisiilor de echivalent CO2.

  1. Creşterea atractivităţii, accesibilităţii şi eficienţei transportului public, precum şi creşterea procentului de utilizare a acestui mod de
transport, în cadrul distribuţiei modale a deplasărilor, cu un procent de 3,4% în anul 2021 (primul an după finalizarea implementării
proiectului), faţă de varianta „fără proiect”.
    Atingerea obiectivului este asigurată prin realizarea următoarelor activităţi
    o Implementarea componentei de trafic management – 30 intersecţii/treceri de pietoni semaforizate şi monitorizate video
    o Implementarea componentei de acordare a priorităţii pentru vehiculele de transport public în 30 locaţii semaforizate

    2. Reducerea deplasărilor cu autovehiculul şi comutarea către mijloacele de deplasare alternative, cu efect asupra reducerii emisiilor
GES la nivelul întregului municipiu. Obiectivul specific este constituit de reducerea parcursului total al vehiculelor particulare cu 1,8% şi o
reducere a cantităţii de CO2echiv cu 0,8% în anul 2021 (primul an după finalizarea implementării proiectului), faţă de varianta „fără
proiect”.
    Atingerea obiectivului este asigurată prin realizarea următoarelor activităţi:
    o Implementarea componentei de trafic management – 30 intersecţii/treceri de pietoni semaforizate şi monitorizate video
    o Implementarea componentei de acordare a priorităţii pentru vehiculele de transport public în 30 locaţii semaforizate
    o Implementarea componentei de informare – 6 locaţii în care se instalează panouri cu mesaje variabile
    o Implementarea componentei de identificare automată a numerelor de înmatriculare – 6 locaţii în care se instalează camere
LPR

    3. Creşterea atractivităţii, accesibilităţii şi siguranţei deplasărilor cu bicicleta şi pietonale, cu efect asupra creşterii numărului de
deplasări prin utilizarea acestor moduri nepoluante cu un procent de 1,2% în anul 2021 (primul an după finalizarea implementării
proiectului), faţă de varianta „fără proiect”.
    Atingerea obiectivului este asigurată prin realizarea următoarelor activităţi:
    o Implementarea componentei de trafic management – 30 intersecţii/treceri de pietoni semaforizate şi monitorizate video

Rezultate

In cadrul contractului de finantare sunt finantate urmatoarele contracte:
Servicii de asistenta tehnica in managementul proiectului
Servicii de Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor
Proiectarea si executia lucrarilor din cadrul proiectului
Servicii de audit financiar

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Planificarea şi managementul mobilităţii urbane durabile prin elaborarea PMUD

136071

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 469 / 28 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

28 APR 2020

27 SEP 2021

Valoarea totală proiect: 678,776.00 LEI

678,776.00 LEIValoare eligibilă proiect:

13,575.52 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 665,200.48 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
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Detalii proiect

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Grădiniţei cu Program
Prelungit nr. 16

127429

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5400 / 06 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2018

31 MAI 2022

Valoarea totală proiect: 4,580,183.58 LEI

4,580,183.58 LEIValoare eligibilă proiect:

91,603.67 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,488,579.91 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

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor şi echiparea infrastructurii educaţionale a Creşei nr. 7

127669

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5999 / 27 AUG 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2018

31 MAI 2022
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Valoarea totală proiect: 3,924,750.21 LEI

3,766,889.57 LEIValoare eligibilă proiect:

75,337.79 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,691,551.78 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

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Focşani, etapa a III-a

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 12,741,143.57

Valoare eligibilă proiect: 11,116,804.08

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice şi lucrări conexe pentru clădirea internat a Liceului cu Program
Sportiv
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Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 5,420,448.39

Valoare eligibilă proiect: 4,556,728.65

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Cresterea eficientei energetice a cladirii Primariei Municipiului Focsani

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 17,062,070.42

Valoare eligibilă proiect: 7,768,429.55

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice şi lucrări conexe pentru Colegiul Naţional Pedagogic Spiru Haret

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 8,074,430.91

Valoare eligibilă proiect: 7,484,577.16

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate
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Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice şi lucrări conexe pentru Grădiniţa nr.15 Focşani

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 4,211,058.09

Valoare eligibilă proiect: 3,776,853.27

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea cladirilor si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului Tehnic
"Edmond Nicolau"

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect: 29,551,625.06

Valoare eligibilă proiect: 28,516,325.06

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea performanţei energetice şi lucrări conexe pentru clădirea Cinematografului Balada

Informaţii înregistrare solicitare:  /
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Valoarea totală proiect: 5,944,220.64

Valoare eligibilă proiect: 5,200,062.02

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  5

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANŢADenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

4785631Cod de înregistrare fiscală/CIF:

15309Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

18/10/1993

8411 - Servicii de administrate publica generalaCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Municipiul Constanţa, România, Str. Tomis nr. 51, , judeţul Constanţa, cod poştal 900725, RomâniaAdresa poştală:

Telefon/Fax: 0241488143 / 0241488090

programe@primaria-constanta.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primaria-constanta.ro

Primar

Vergil Chitac

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0737553335 / 0241488150

proiecte@primaria-constanta.ro

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:
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CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
STATULUI

Smârdan, nr.3, Localitate
Judeţul Constanţa, Cod postal:
900664,Constanţa, România

RO64TREZ RO64TREZ231501401
X023442

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
CONSTANTA

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
CONSTANTA

SMARDAN, nr.5, Localitate
Municipiul Constanţa, Cod
postal: 900664,Constanţa,
România

RO29TREZ23150
4102X028682

DECONTAREA
CERERILOR DE
PLATA 2014 -2020

MUNICIPIUL
CONSTANTA

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
CONSTANTA

SMARDAN, nr.5, Localitate
Municipiul Constanţa, Cod
postal: 900664,Constanţa,
România

RO50TREZ23121
A480101XXXX

RAMBURSARE AN
CURENT FEDR

CONSTANTA TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
CONSTANTA

SMARDAN, nr.5, Localitate
Municipiul Constanţa, Cod
postal: 900664,Constanţa,
România

RO94TREZ23121
A480102XXXX

RAMBURSARE ANI
ANTERIORI FEDR

CONSTANTA TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
CONSTANTA

SMARDAN, nr.5, Localitate
Municipiul Constanţa, Cod
postal: 900664,Constanţa,
România

RO41TREZ23121
A480103XXXX

PREFINANTARE FEDR CONSTANTA TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
CONSTANTA

SMARDAN, nr.5, Localitate
Municipiul Constanţa, Cod
postal: 900664,Constanţa,
România

RO10TREZ23121
A426900XXXX

FINANTARE BUGET
DE STAT

CONSTANTA TREZROBU

DATE FINANCIARE

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

1565 11,001,438,583
.00

01/01/2013 -
31/12/2013 724,007,858.00

1516 11,612,780,769
.00

01/01/2014 -
31/12/2014 797,101,266.00

1706 11,961,006,174
.00

01/01/2015 -
31/12/2015 936,271,886.00

580 12,245,308.6601/01/2016 -
31/12/2016 814,334,927.00

539 12,486,429,885
.00

01/01/2017 -
31/12/2017 742,688,101.00

646 11,237,552,580
.00

01/01/2018 -
31/12/2018 597,846,649.00

680 12,237,481,736
.00

01/01/2019 -
31/12/2019 734,865,533.00

661 12,151,718,174
.00

01/01/2020 -
31/12/2020 917,520,725.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

ADMINISTRATIE EUROPEANA

1172

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 384780 / 17 MAR 2009
Dată începere:

Dată finalizare:

18 MAR 2009

17 MAR 2010

Valoarea totală proiect: 217,695.12 LEI

210,776.27 LEIValoare eligibilă proiect:

210,776.27 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 206,560.75 LEI

Rambursare efectivă: 206,560.75 LEI

FINANŢĂRI
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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

Crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al Zonei Metropolitane Constanta.

5 cursuri de perfectionare in domenii de maxim interes pentru administratia publica locala, avand beneficiari directi 20 functionari publici
din cadrul Primariei Municipiului Constanta si 130 functionari publici din cadrul celorlalte 13 primarii ale localitatilor ce compun Zona
Metropolitana Constanta, respectiv:
-     1 curs “Manager de proiect”
- 1 curs “Expert achizitii publice”
- 1 curs “Inspector  resurse umane”
- 1 curs “Competente sociale si civice”
- 1 curs “Auditor intern “
2 seminarii si 2 conferinte de presa cu mape de prezentare a obiectivelor si scopului proiectului “Administratie Europeana”.

Rezultate

Furnizarea de materiale si echipamente
Desfasurarea cursurilor de formare profesionala.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

REABILITAREA CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE – UTILITATI SI CORP CANTINA

6168

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 611 / 29 IAN 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

30 IAN 2010

29 APR 2011

Valoarea totală proiect: 2,791,373.74 LEI

2,131,112.72 LEIValoare eligibilă proiect:

2,131,112.72 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,087,843.38 LEI

Rambursare efectivă: 2,087,843.38 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale prin reabilitarea, modernizarea si imbunatatirea conditiilor de functionare  in cadrul
Caminului pentru persoane varstnice Constanta.

Lucrarile de constructii si dotari la camerele de cazare, cantina si spalatorie.

Rezultate

Executie lucrari si dotari cu echipamente.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reamenajarea  integrată  a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului  Constanţa

38675

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3034 / 10 MAI 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2012

10 IUN 2015

Valoarea totală proiect: 37,787,605.74 LEI

30,284,300.87 LEIValoare eligibilă proiect:

30,284,300.87 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 29,690,491.05 LEI

Rambursare efectivă: 29,690,491.05 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 -  dezvoltarea şi promovarea turismului în Polul de Creştere Constanţa prin reabilitarea infrastructurii
publice urbane din zona istorică a Municipiului Constanţa în vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale şi creării de noi
locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător şi asigurării dezvoltării durabile.
Obiectivul specific al proiectului - reamenajarea integrata a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta.

65 786 mp suprafaţă urbană reabilitată

Rezultate
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Realizarea lucrărilor de construcţii

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Restaurarea ?i reamenajarea promenadei ?i a spa?iilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port
Tomis

37685

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3030 / 10 MAI 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2012

10 NOI 2014

Valoarea totală proiect: 13,543,782.33 LEI

10,978,095.89 LEIValoare eligibilă proiect:

10,978,095.89 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,771,751.14 LEI

Rambursare efectivă: 10,771,751.14 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 îl reprezintă dezvoltarea şi promovarea turismului în Polul de Creştere Constanţa prin reabilitarea
infrastructurii publice urbane din zona istorică a Municipiului Constanţa în vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale şi
creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător şi asigurării dezvoltării durabile.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino -
Port Tomis.

8300  mp Spatii verzi reamenajate, 14.491  mp Promenadă restaurată şi reamenajată,4 locuri de munca nou create

Rezultate

Realizarea lucrarilor de construire.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice – Piata Ovidiu

38330

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3031 / 10 MAI 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

11 MAI 2012

10 MAI 2014

Valoarea totală proiect: 10,581,294.13 LEI

8,494,477.56 LEIValoare eligibilă proiect:

8,494,477.56 LEIValoare eligibilă beneficiar:
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Valoare sprijin beneficiar: 8,324,588.02 LEI

Rambursare efectivă: 8,324,588.02 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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:  creşterea atractivităţii turistice si creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii publice urbane
degradate din Centrul istoric al Municipiului Constanta,  arie de insemnatate istorica si culturala majora, in contextul protejarii mediului
inconjurator si al asigurarii unei dezvoltari durabile.
Obiective specifice: Restaurarea si reamenajarea integrata a zonei istorice Piata Ovidiu si a zonelor de acces spre Portul turistic Tomis şi
Portul Comercial.

Suprafata infrastructura urbana reabilitata - 16.453 mp.
Cresterea numarului de turisti care viziteaza obiectivele existente in zona cu peste 500 persoane anual.

Rezultate

Realizarea lucrarilor de constructii.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale

38332

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 23 IUL 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

24 IUL 2012

23 IUN 2014

Valoarea totală proiect: 11,067,838.24 LEI

8,563,544.20 LEIValoare eligibilă proiect:

8,565,544.20 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 8,392,273.32 LEI

Rambursare efectivă: 8,392,273.32 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului:
Creşterea atractivităţii turistice şi creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea accesului în Staţiunea Mamaia, în contextul protejării mediului
înconjurator ţi al asigurării unei dezvoltări durabile.
Obiectiv specific:
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice, turistice şi a serviciilor publice, prin construirea a trei pasarele pietonale în statiunea
Mamaia .

3 pasarele pietonale construite
6 noi locuri de munca create.

Rezultate

Realizarea lucrarilor de construire.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

PARCUL SENIORILOR

38333

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3347 / 17 AUG 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

18 AUG 2012

31 OCT 2016

Valoarea totală proiect: 4,599,525.17 LEI

3,716,384.73 LEIValoare eligibilă proiect:

3,716,384.73 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,642,057.04 LEI

Rambursare efectivă: 3,642,057.04 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 îl reprezintă îmbunătăţirea serviciilor sociale din Municipiul Constanţa şi zona metropolitană Constanţa
prin reabilitarea/extinderea infrastructurii sociale, menite să asigure un mediu decent de trai, conform standardelor europene, creşterea
calităţii vietii în cadrul comunităţii şi protejarea sănătăţii populaţiei, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii
economice şi sociale.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea infrastructurii sociale în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de cazare/funcţionare în
cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa, precum şi extinderea căminului cu un corp nou, cu nivel de înălţime P+2E, cu
funcţiune de camere de cazare, cabinete medicale, spaţiu administrativ, spaţiu de depozitare şi un spaţiu de socializare şi/sau festivităţi
pentru persoanele cazate în cămin şi invitaţii acestora.
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Corp nou cu nivel de inaltime P+2 construit, S = 1648,50 mp
Locuri de cazare suplimentare – 48
Locuri de munca permanente  nou create - 6

Rezultate

Realizarea lucrarilor de constructii

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Promenada turistica Mamaia

38607

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3348 / 17 AUG 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

18 AUG 2012

17 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 60,995,655.26 LEI

39,103,722.84 LEIValoare eligibilă proiect:

39,103,722.84 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 38,321,648.38 LEI

Rambursare efectivă: 38,321,648.38 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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 il reprezintă  dezvoltarea şi promovarea turismului în Polul de Creştere Constanţa prin reabilitarea
infrastructurii publice urbane din Staţiunea Mamaia a Municipiului Constanţa în vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale
şi creării de noi locuri de muncă în contextul protejării mediului înconjurător şi asigurării dezvoltării durabile.
Obiectivul specific îl reprezintă modernizarea şi reamenajarea promenadei turistice din municipiul Constanţa - zona Sat Vacanţă

126.102 (mp) Promenada modernizata si reamenajata, 1090 Locuri de parcare create, 315.000 Locuitori care beneficiaza de
infrastructura reabilitata

Rezultate

Realizarea lucrărilor de construcţii

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanta- Balchik cross border region by
bike- BSB

890

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 34544/34546 / 17 MAI 2013
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Dată începere:

Dată finalizare:

18 MAI 2013

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 1,498,533.24 EURO

1,498,533.24 EUROValoare eligibilă proiect:

1,180,618.24 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,154,880.73 EURO

Rambursare efectivă: 1,343,497.28 EURO

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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

diversificarea serviciilor turistice durabile

Crearea unei retele de statii si biciclete in municipiul Constanta si orasul Balchik din Bulgaria.

Rezultate

activitatea de excutie lucrari si activitatea de furnizare echipamemente,

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Construire parcare multietajată P+7E+T, în staţiunea Mamaia, Zona Cazino-Albatros

43405

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3767 / 18 IUL 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

19 IUL 2013

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 13,967,946.46 LEI

13,887,606.56 LEIValoare eligibilă proiect:

13,887,606.56 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,838,696.32 LEI

Rambursare efectivă: 10,838,696.32 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.
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 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 il reprezint? modernizarea infrastructurii publice urbane a Polului de Creştere  Constanţa prin  dezvoltarea
infrastructurii de transport şi creşterea gradului de accesibilitate in scopul transform?rii municipiului şi arealului s?u de influenţ? într-o
zon? turistic? in expansiune, în vederea stimulării creşterii economice locale şi regionale în contextul protejării mediului înconjurător şi
asigurării dezvoltării durabile.
Obiectivul specific al proiectului il reprezint?  dezvoltarea infrastructurii publice urbane în vederea moderniz?rii serviciilor publice în
general şi a serviciilor turistice în special, prin construirea unei parc?ri multietajate P+7E+T in Staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros.

394 locuri de parcare create

Rezultate

Construire parcare multietajata P+7E+T in statiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros,

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Măsuri integrate pentru egalitate de şanse

50944

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 10918/29.04.2014 / 29 APR 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

30 APR 2014

15 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 1,990,385.00 LEI

1,990,385.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,581,435.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,549,806.30 LEI

Rambursare efectivă: 1,517,872.75 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

Obiectivul general: Facilitarea accesului pe piata muncii a grupurilor vulnerabile (femei) si construirea unei cariere profesionale in
contextul promovarii unei societati incluzive in scopul asigurarii bunastarii femeilor din mediul urban si rural al regiunii Sud Est.
OB1. Asigurarea accesului egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale, in vederea crearii unei piete a muncii incluzive prin
participarea la programe de formare profesionala pentru cresterea competentelor pentru un numar de 588 de femei din mediul urban si
rural din regiunea Sud Est. Obiectivul specific nr.1 corespunde activitatii nr 1, 2, si 4;
OB2. Cresterea constientizarii asupra principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul societatii civile, asupra problematicii privind
hartuirea sexuala la locul de munca prevenirea si combaterea violentei domestice, pentru 588  femei din mediul urban si rural al regiunii
Sud Est prin informarea acestora in cadrul unei campanii desfasurata prin proiect. Obiectivul specific nr.2 corespunde activitatii nr 1, 2 si
3;
OB3:Furnizarea in vederea ocuparii de programe de formare profesionala precum: baby-sitter ,competente sociale si civice, inspector
resurse umane, lucrator in comert si curs de limba engleza, pentru un numar de 588  de femei selectate dintre persoanele informate.

Rezultatele anticipate obtinute:
Activitatea 1: Capacitatea de implementare instalata si operationala: echipa de implementare instruita cu privire la obiectivele proiectului
si metodologia de implementare; planul de actiune, matricea de montorizare si raportare si procedurile realizate; procedurile de achizitie
publica; rapoarte tehnico-financiare si cererile de rambursare transmise; auditul extern realizat; documentele arhivate. Rezultatul obtinut
prin implementarea activitatii numarul 1 contribuie la realizarea obiectivelor specifice al proiectului- nr.1,2 si 3.
 Activitatea 2. Rezultate anticipate: evenimentul de lansare care contine si conferinta de presa realizat, web-site-ul proiectului realizat,
2000 flyere, 4000 de pliante care promoveaza proiectul, 200 de mape de prezentare a proiectului, mesaje cheie transmise pe diferite
canale: flyere, pliante, presa scrisa, site; 1 banner, 3roll-up-uri, 200 de afise; eveniment diseminare informatii care include o conferinta de
presa la finalizarea implementarii proiectului realizat; 2 retele de parteneriat la nivel local in vederea garantarii respectarii si aplicarii
principiului egalitatii de sanse si de gen ; peste 500 de persoane au luat la cunostinta de bunele practici privind respectarea si aplicarea
principiului egalitatii de sanse si de gen in cadrul seminariilor. Rezultatele obtinute prin implementarea activitatii numarul 2 contribuie la
realizarea obiectivelor specifice nr.1 si nr.2.
Activitatea 3. rezultate anticipate: 588 de participanti femei la programul de informare privind bunele practici legate de aplicarii principiului
egalitatii de sanse si de gen realizat; 588 de persoane vulnerabile participanti la programe integrate din care 588 de femei realizat; 1 grup
de sprijin constituit pentru elaborarea unui ghid privind bunele practici legate de aplicarii principiilui egalitatii de sanse si de gen- „Sanse
egale”; 588 de femei selectate si recrutate in vederea furnizarii serviciilor de informare realizat; 3 actiuni (caravane) cu durata de maxim
trei zile in care vor fi distribuite in mod gratuit 1500 de ghiduri „Sanse egale” realizate; 1 ghid consultativ „Sanse egale” elaborat.
Rezultatele anticipate corespunzatoare activitatii nr 3 contribuie la realizarea obiectivului specific al proiectului nr.2.
Activitatea 4 rezultate anticipate:1 dosar de autorizare realizat, 1 material suport pentru invatare elaborat si tiparit realizat;1 program de
formare profesionala autorizat realizat. Rezultatele activitatii numarul 4 duc la obiectivele specifice al proiectului nr. 1 si 3. Activitatea 5.
Rezultate anticipate: 588 femei recrutate si selectate in vederea participarii la programele de formare profesionala realizat; 224 femei
participante la cursul de lucrator in comert realizat,112 femei participante la cursul de inspector resurse umane realizat, 28 femei
participante la cursul de competente sociale si civice realizat, 196 femei participante la cursul de baby-sitter realizat, 28 femei participante
la cursul de limba engleza realizat.
Activitatea 6. Rezultate anticipate: 26 femei care au demarat o activitate independenta realizat. Rezultatele activitatii numarul 5 si 6 duc la
indeplinirea celui de-al treilea obiectiv specific al proiectului, dar si a obiectivului general al proiectului.Indicatori de input: 21 grupe de
formare profesionala, Indicatori de output: 532 participanti femei la programele de calificare/recalificare; 588 de participanti femei la
instruire-acces pe piata muncii, 26 femei care au demarat o activitate independenta; 5 evenimente de comunicare si promovare (2
seminarii pentru crearea a 2 retele de parteneriat la nivel local in vederea garantarii respectarii si aplicarii principiului egalitatii de sanse si
de gen, 3 actiuni (caravane) in care vor fi distribuite in mod gratuit ghidurile „Sanse egale”). Indicatori de rezultat: 95% ponderea
participantilor absolventi; 559 participanti (femei) la instruire certificati; 5% femei asistate in initierea unei afaceri care au demarat o
activitate independenta; 1 program autorizat furnizat in cadrul proiectului; 9930 (reduse la 7770) ore de formare profesionala furnizate.
Activitatile derulate prin intermediul acestui proiect vizeaza categoria persoanelor dezavantajate pe piata muncii femei si urmaresc:
informarea si formarea profesionala; completarea veniturilor salariale ale angajatilor - femei; stimularea mobilitatii fortei de munca a
femeilor. Prin aceste servicii persoanele din grupul tinta – femei - aflate in dificultate vor beneficia de acompaniament social menit sa
faciliteze accesul acestora la un loc de munca.
Proiectul a propus imbunatatirea competentelor grupului tinta, prin formarea profesionala in mai multe domenii distincte, contribuind direct
la cresterea competentelor femeilor din grupul tinta, dându-le mai multe sanse pe piata muncii, de a-si dezvolta cariera, de a forma
persoane cu adaptabilitate ridicata, care vor contribui la dezvoltarea economiei si la crearea unei culturi organizationale bazata pe
competenta si eficienta. Beneficiile participarii la programele de formare profesionala propuse prin proiect pentru grupul tinta sunt atat de
natura profesionala (obtinerea unor competente diverse in mai multe domenii de baza cat si pentru adaptarea mai usoara la schimbarile
organizationale), financiara, cat si psihice (prin cresterea increderii in sine datorita competentelor dezvoltate prin proiect cat si prin
cresterea sigurantei la locul de munca), acestea au contribuit direct la atingerea obiectivelor propuse in cadrul proiectului. De asemenea
campania „Sanse egale” a contribuit la constientizare si promovarea privind egalitatea de gen si de sanse pe piata muncii si in societatea
civila.

Rezultate

A1. Managementul proiectului Responsabil: Solicitant, Partener 1; Partener 2; 1.1 Instruire si pregatire echipa de implementare; 1.2
Elaborare si actualizare plan de actiune (PA), matrice de monitorizare si raportare, proceduri; 1.3 Implementare, monitorizare si evaluare
PA; 1.4. Derularea procedurilor de achizitie; 1.5. Amenajare, echipare si dotare spatii; 1.6. Auditul proiectului - activitate subcontractata;
1.7 Expertiza contabila - activitate subcontractata; 1.8.Arhivarea – activitate internalizată personal auxiliar. Activitatea a avut ca scop
realizarea cadrului si mentinerea acestuia pentru o implementare corecta si eficienta a proiectului, pentru trasabilitatea unei evidente
financiar - contabila corecte, pentru respectarea tuturor legilor, ordinelor si instructiunilor care au legatura cu implementarea in bune
conditii a proiectului, pentru urmarirea si verificarea indeplinirii indicatorilor si atingerea obiectivelor propuse, respectand bugetul alocat.
Au fost elaborate si actualizate continuu planul de actiune detailat, matricea de monitorizare si procedurile necesare implementarii.
Subactivitatile 1.6 si 1.7 au fost subactivitati externe subcontractate. Subactivitatea 1.4. se implementeaza de catre solicitant si a avut
drept scop completarea bazei materiale necesara si utila pentru implementarea proiectului, achizitionarea unor servicii complete si de

Activităţi finanţate
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calitate pentru desfasurarea unor subactivitati pentru care solicitantul si partenerii nu au avut expetiza necesara si achizitionarea de
materiale si bunuri necesare desfasurarii in conditii optime a tuturor activitatilor proiectului. Partenerii au realizat achizitia de inchiriere
spatiu pentru desfasurarea activitatii proprii. Toate achizitiile au fost realizate in conformitate cu OG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare pentru institutii publice sau Ordinul Ministrului Fondurilor Europene 1120/2013 privind aprobarea Procedurii
simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în
cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
pentru institutii private.  A2.Asigurarea vizibilitatii proiectului si dezvoltarea unei retele de parteneriat la nivel local in vederea garantarii
respectarii si aplicarii principiului egalitatii de sanse si de gen Responsabil: Solicitant, Partener 1; Partener 2; 2.1 Realizare pagina web si
materiale de promovare a proiectului flyere, afise, brosuri, pliante); 2.2 Transmitere informatii pe diferite canale: flyere,afise,brosuri,
pliante, presa scrisa, site; 2.3 Organizare si realizare conferinta lansare proiect; 2.4 Organizare si realizare conferinta finalizare proiect;
2.5 Promovarea unei retele de parteneriat la nivel local in vederea garantarii respectarii si aplicarii principiului egalitatii de sanse si de
gen. Activitatea a avut ca scop promovarea proiectului, informarea potentialilor beneficiari din grupul tinta asupra beneficiilor pe care
acest proiect le ofera, respectand regulile si cerintele cuprinse in Manualul de Identitate Vizuala. Subactivitatile 2.1, 2.3, 2.4 au fost
subcontractate. La cele doua conferinte de presa (una de promovare si una de finalizare) au fost invitati reprezentanti mass media (ziare,
televiziuni si posturi de radio), alti factori interesati pentru mediatizarea proiectului. Scopul acestor conferinte de presa a fost de a
disemina informatiile referitoare la obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului, dar si de a promova formarea profesionala in randul
femeilor. Au fost invitati reprezentanti ai angajatorilor, reprezentanti ai societatii civile si nu in ultimul rand ai institutiilor publice cu
responsabilitati pe piata fortei de munca. Pentru asigurarea unei bune implementări a proiectului si pentru a fi siguri de o prezenta
numeroasa la programele de formare, au fost incheiate conventii de colaborare cu cei care vin in contact direct cu persoanele care
apartin grupului tinta. In acest sens, prin intermediul retelei de parteneriat la nivel local s-a urmarit garantarea respectarii si aplicarii
principiilui egalitatii de sanse si de gen. A3.Organizarea si desfasurarea campaniei „Sanse egale” Responsabil: Solicitant, Partener1;
Partener2; 3.1 Constituirea grupului de sprijin pentru elaborarea unui ghid privind bunele practici legate de aplicarii principiilui egalitatii de
sanse si de gen- „Sanse egale”; 3.2 Pregatirea si elaborarea unui ghid consultativ „Sanse egale”; 3.3 Desfasurarea de 3 actiuni
(caravane) in care vor fi distribuite in mod gratuit ghidurile „Sanse egale”; 3.4 Selectarea si recrutarea grupului tinta in vederea furnizarii
serviciilor de informare privind bunele practici legate de aplicarii principiului egalitatii de sanse si de gen. Activitatea si-a propus sustinerea
psiho-sociala a 588 femei si realizarea unei orientari socio-profesionale si o integrare a acestora in viata cotidiana si pe piata muncii.
Grupul de sprijin va fi format din cel putin doi experti de informare si constientizare grup tinta cu experienta in garantarea respectarii si
aplicarii principiului egalitatii de sanse pe piata muncii, un psiholog si un membru al solicitantului. Grupul de sprijin isi va desfasura
activitatea de selectarea si recrutarea grupului tinta prin informari ale acestora si va oferi asistenta psihologica asigurata de un psiholog
profesionist pentru depasirea obstacolelor psihologice din viata socio-profesionala a femeilor si pentru a avea incredere in propriile puteri
si decizii, etc. Cresterea calitatii vietii acestor persoane este conditionata de rezolvarea nevoilor lor. Astfel, instruirea a constat si in
urmatoarele activitati: -psihologica ce presupunea dobandirea/redobandirea respectului de sine pentru femei dezavantajate din punct de
vedere social, explorarea si dezvoltarea potentialului propriu, dobandirea unor abilitati de autocontrol, rezolvarea conflictelor de natura
emotionala, psihosociala si profesionala–individuala si de grup; -sociala care presupune discutii individuale si de grup cu beneficiari in
vederea dezvoltarii abilitatilor de inter-relationare, respect reciproc, autoreprezentare in fata institutiilor statului, comunicare, implicare
activa in viata comunitatii; juridica ce a permis femeilor sa-si cunoasca drepturile/indatoririle sau sa primeasca indrumari de specialitate in
ceea ce priveste oportunitatile de angajare oferite de legislatia in vigoare (legislatia in vigoare din domeniul muncii), sa cunoasca termeni
de specialitate (contract de munca, fisa postului etc). Ghidul consultativ „Sanse egale” a cuprins si teme privind asigurarea si promovarea
tratamentului, accesului egal pe piata muncii pentru femei si barbati, conducand astfel la constientizarea drepturilor egale, in domeniul
legislatiei muncii si in depasirea stereotipurilor culturale, impunand un mod specific de a intelege rolurile sociale pe care femeile si barbatii
trebuie sa le joace pe piata muncii si in societate; teme privind lupta impotriva discriminarii si violentei si promovarea drepturilor civile. In
timpul caravenelor au avut loc si discutii deschise pe temele abordate de ghid. A4. Autorizarea programelor de formare profesionala
destinate calificarii grupului tinta Responsabil: Partener 2. Activitatea are ca scop incadrarea in reglementarile legale privind desfasurarea
programelor de formare profesionala a adultilor privind cursuri de formare profesionala si consta in realizarea dosarelor de autorizare,
respectiv elaborare si tiparirea de materiale suport pentru invatare. Activitatea va fi desfasurata de catre Partener 2. Se va proceda la
autorizarea de catre acesta a unui curs de limba engleza 90 ore. A5. Furnizarea programelor de formare profesionala pentru cresterea si
dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor a 588 femei Responsabil: Solicitant, Partener 1, iar Partener 2 doar la subactivitatea 5.5, 5.7; 5.1
Recrutarea si selectarea a 588 femei participante la programele de formare profesionala; 5.2 Desfasurare curs de inspector resurse
umane; 5.3 Desfasurare curs lucrator in comert; 5.4 Desfasurare curs de competente sociale si civice; 5.5 Desfasurarea cursului de limba
engleza; 5.6 Desfasurare curs de baby-sitter; 5.7 Evaluarea participantilor la formarea profesionala. Recrutarea celor 588 femei s-a
realizat de catre grupul de sprijin din randul celor informate in cadrul subactivitatii 3.4.Grupele de formare au fost formate din aproximativ
224 persoane pentru cursul de calificare lucrator in comert cu durata de 360 ore, 112 persoane pentru cursul de calificare inspector
resurse umane cu durata de 1080 ore (redus la 540 ore), 28 persoane pentru cursul de iniţiere competente sociale si civice cu durata de
120 ore, 196 persoane curs de calificare baby-sitter cu durata de 360 ore; 28 persoane pentru cursul de iniţiere limba engleza cu durata
de 90 ore. Grupele de formare au fost formate din max 28 de persoane pentru partea teoretica si 14 persoane pentru partea practica.
Competentele au fost certificate printr-un examen conform metodologiei certificarii, iar absolventii au primit certificate recunoscute la nivel
national. A fost obtinuta o rata de promovabilitate de peste 95% a examenului de certificare. Suporturile de curs includeau si module de
dezvoltare durabila si egalitate de sanse. Subactivitatile 5.2, 5.3, 5.4 si 5.6 au fost externalizate. La subactivitatea 5.5 cursul de limba
engleza cu durata de 90 ore a fost realizat de cei doi formatori prevăzuţi la Partenerul 2 în echipa de implementare a proiectului.
Monitorizarea şi evaluarea desfăşurării programelor FPC a fost realizată de către echipa de management şi a avut în vedere gradul de
implicare şi participare a cursanţilor la activităţile de instruire teoretică şi instruire practică. Au fost acordate subvenţii pentru cursanţi pe
perioada derulării cursurilor în sumă de 300 lei/lună. A.6 Asistenţă în vederea iniţierii unei afaceri-durata 3 luni, activitate subcontractată.
Au fost asistate 26 de femei care au obţinut certificat.

Cod SMIS:

Construire locuinţe sociale şi lucrări tehnico-edilitare - finanţate conform Legii 114/1996”, str. Zmeurei
nr.3, lot 2/3, din municipiul Constanţa

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 168376 / 30 DEC 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

28 MAI 2015

29 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 8,782,208.84 LEI
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8,782,208.84 LEIValoare eligibilă proiect:

8,782,208.84 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,376,465.00 LEI

Rambursare efectivă: 6,376,465.00 LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul  proiectului îl reprezintă acoperirea nevoii de locuinţe pentru categoriile sociale defavorizate care nu isi permit achiziţionarea
sau închirierea unei locuinţe de pe piaţa imobiliară, constând in construirea de locuinţe sociale.

Total locuinţe construite: 72 unitati locative din care: 54 cu 1 cameră si 18 cu doua camere

Rezultate

Realizarea lucrarilor de construire.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Construire locuinţe sociale şi lucrări tehnico-edilitare – finanţate conform OUG 74/2007” str. Zmeurei
nr.3, lot 2/2, din municipiul Constanţa

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 168369 / 30 DEC 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

28 MAI 2015

29 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 8,902,155.41 LEI

8,902,155.41 LEIValoare eligibilă proiect:

8,902,155.41 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,807,695.00 LEI

Rambursare efectivă: 6,807,695.00 LEI

Guvernul României

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul proiectului îl reprezinta acoperirea nevoii de locuinta pentru categoriile sociale defavorizate care nu îşi permit achizitionarea
sau închirierea unei locuinte de pe piata imobiliara, constand in construirea de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din locuinte
retrocedate.

Total locuinte construite: 72 unitati locative din care: 54 cu 1 camera şi 18 cu doua camere.

Rezultate

Realizarea lucrarilor de construire.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa

50565

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5052 / 27 FEB 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

28 FEB 2015

01 NOI 2016

Valoarea totală proiect: 20,399,780.82 LEI

17,315,189.72 LEIValoare eligibilă proiect:

17,315,189.72 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 16,622,582.14 LEI

Rambursare efectivă: 16,622,582.14 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 este modernizarea/reabilitarea infrastructurii urbane a Polului de Crestere - Constanta prin imbunatatirea
serviciilor publice si dezvoltarea infrastructurii de baza care deserveste la furnizarea acestora in scopul transformarii municipiului si
arealului sau de influenta intr-o zona turistica in expansiune, cu o economie in crestere rapida si un standard de viata ridicat pentru toti
locuitorii sai.
Obiectivele specifice ale proiectului constau in:
crearea/ extinderea  retelei de iluminat public in 5 cartiere si 4 bulevarde.

66.507 m reţea de iluminat public subterană

Rezultate

Realizarea lucrarilor de construire.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

PORT-Cities: Integrating Sustainability

-

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: 690713/2016 / 01 SEP 2016
Dată începere:

Dată finalizare:

01 SEP 2016

30 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 476,077.50 EURO

476,077.50 EUROValoare eligibilă proiect:

0.00 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 476,077.50 EURO

Rambursare efectivă: EURO

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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

Să prezinte celorlalte oraşe port din Europa soluţii inovative cu privire la modul în care sunt folosite măsurile de mobilitate şi accesibilitate
pentru a spori coeziunea funcţională şi socială dintre oraş şi port, într-un mod complet durabil şi, în acelaşi timp, realizând creştere
economică în oraş şi zona sa funcţională (pol de creştere).

Îmbunătăţirea guvernanţei pentru o cooperare sporită între oraşe şi porturi;
Crearea unui mediu oraş-port mai durabil şi mai sănătos;
Crearea unei infrastructuri de transport şi a unui sistem de mobilitate integrat/e; Eficientizarea transportului urban de marfă.

Rezultate

1. Noi modele de administrare a mobilităţii pentru oraşele port
2. Noi stiluri de mobilitate pentru oraşele port
3. Mobilitate eficientă şi curată pentru oraşele port
4. Transport de mărfuri fluent şi mai eficient

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Snapshots from the borders

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: CSO-LA/2017/388-115 / 22 OCT 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

22 OCT 2017

20 OCT 2021

Valoarea totală proiect: 60,429.20 EURO

60,429.20 EUROValoare eligibilă proiect:

6,272.55 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 54,159.65 EURO

Rambursare efectivă: EURO

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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

Îmbunătăţirea înţelegerii critice a factorilor de decizie la nivel European, naţional şi local precum şi a opiniei publice cu privire la migraţia
interdependenţelor globale determinate de  fluxurile frontierelor europene, în perspectiva atingerii obiectivelor impuse prin SDG
(Sustainable Development Goals), şi anume: fără sărăcie; egalitate între sexe; egalitate de şanse; oraşe şi comunităţi sustenabile; pace,
justiţie şi instituţii puternice.

R1 Număr crescut de cetăţeni europeni informaţi cu privire la migraţia globală şi la factorii cheie determinanţi ai acesteia;
R2. Înţelegere crescută din partea factorilor de decizie locali/factorilor politici cu privire la factorii cheie determinanţi ai fluxurilor de
migraţie (schimbările climatice, război, etc), prin sprijinirea acestora în elaborarea de politici şi proceduri prin care să se gestioneze
fluxurile de migraţie şi prin care să se clădească o mai puternică coerenţă la toate nivelurile;
R3. "Reţeaua oraşelor de frontieră" este construită ca şi instrument inovator pentru a se dezvolta strategic pe orizontală.

Rezultate

1. Campania "No more bricks in the Wall Campaign" desfasurată atât la nivel local şi nivel national, cât şi la nivelul Uniunii Europene (la
Bruxelles şi la instituţiile UE)
2. Workshop-uri informative adresate funcţionarilor publici şi factorilor de decizie politică privind subiectele principale ale proiectului
3. Info festivaluri locale sau participarea la festivaluri locale cu informaţii despre proiect
4. Schimb de bune practice intre autoritatile locale.
5. Crearea unei reţele formale "Border-towns" care va fi lansată după primul an
6. Elaborarea unei anchete participative privind aspecte legate de impactul fluxurilor de migranţi la nivel local în fiecare oraş partener;

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Măsuri integrate pentru o viaţă mai bună

114654

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 138/4/1/114654 / 15 FEB 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

16 FEB 2018

15 AUG 2021

Valoarea totală proiect: 10,854,192.75 LEI

10,788,092.75 LEIValoare eligibilă proiect:

179,991.86 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,788,092.75 LEI

Rambursare efectivă: 34,300.00 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din
comunitatea marginalizată studiată în care există populaţie aparţinând minoritaţii rome, prin sprijinirea integrării socio-economice a 600 de
persoane din comunitatea marginalizată rezidentă în zona de intervenţie ce înglobează şi Campusul social "Henri Coandă", utilizând
măsuri integrate de îmbunătăţire a nivelului de educaţie în rândul preşcolarilor şi elevilor romi şi neromi, de stimulare a capacităţii de
inserţie profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a celor care intenţionează să demareze o activitate pe cont
propriu, precum şi de creştere a accesului la servicii sociale şi de asistenţă medicală de înaltă calitate.

Obiective specifice
1. Asigurarea accesului egal la educatie, reintegrarea persoanelor care au parasit timpuriu scoala, prevenirea si corectarea fenomenului
de abandon scolar prin acordarea de sprijin material, organizarea si desfasurarea de programe educationale de supraveghere si
indrumare in special pentru pregatirea temelor si realizarea studiului individual precum si programe tip A doua sansa.
2. Promovarea incluziunii sociale si cresterea sanselor de acces pe piata libera a muncii pentru 400 de persoane provenite din comunitate
prin activitati de informare si consiliere profesionala, furnizarea de programe de calificare si masuri de sprijin a antreprenoriatului.
3. Îmbunatatirea accesului la servicii sociale, medicale, si socio-medicale de înalta calitate pentru 600 de rezidenti ai zonei de interventie
prin crearea unei retele de parteneriate cu actori relevanti din diferite domenii (medicale, sociale, medico-sociale, etc.).
4. Îmbunatatirea conditiilor de locuire pentru 600 gospodarii din comunitate prin repararea/înlocuirea instalatiilor sanitare din locuintele
acestora precum si igienizarea acestora (deratizare, dezintesctie, etc.)
5. Combaterea discriminarii prin organizarea unei campanii de informare, precum si prin organizarea unei campanii de sensibilizare a
publicului larg cu privire la accesul persoanelor din comunitatea defavorizata la piata muncii, servicii sociale, de educatie si sanatate.

persoane consiliate în ceea ce priveste competentele sociale si civice.
kituri igiena si îngrijire corporala distribuite grupului tinta
pachete produse destinate igienizarii distribuite grupului tinta
persoane participante la cursuri de igiena personala
caravane de furnizare a urmatoarelor servicii medicale: sanatatea reproducerii si planificare familiala; prevenirea sarcinilor la minore;
prevenirea, monitorizarea si/sau tratarea bolilor cu potential endemoepidemic realizate
fise cu situatia medicala realizate în urma interviuri/anchete individuale sau familiale
pachete de rechizite oferite grupului tinta al activităţii privind sprijinirea accesului şi participării la educaţie -catering pentru participantii
sesiuni de mediere colectiva, individuală realizate
subventii acordate angajatorilor
participanti la cursurile de formare antreprenoriala, 5 grupe
subventii de participare la curs acordate
ateliere initiere afacere organizate
minim 100 de planuri de afaceri realizate
5 afaceri nou înfiintate
5 subventii de maxim 25.000 Euro pentru demararea afacerilor acordate
600 de gospodarii selectate în vederea îmbunatatirii conditiilor de locuit
gospodarii care au beneficiat de servicii de deratizare, dezinsectie si dezinfectiegospodarii care au beneficiat de interventii pentru
reabilitarea grupurilor sanitare prin înlocuirea cabinelor de dus, a lavoarelor si a bateriilor de apa aferente, a vasurilor wc, efectuarea
racordurilor si altor interventii similare
evenimente de informare, constientizare si implicare a comunitatii realizate;
retea de parteneriat la nivel local în vederea sustinerii proiectului constituita.

Rezultate

Activitatea 1. Managementul proiectului
Activitatea 2. Furnizarea de servicii sociale, medico-sociale şi medicale
Activitatea 3. Sprijinirea accesului şi participarii la educaţie
Activitatea 4. Sprijin pentru accesul şi/sau menţinerea pe piaţa muncii
Activitatea 5. Susţinerea antreprenoriatului şi a ocuparii pe cont propriu
Activitatea 6. Îmbunatatirea conditiilor de locuit
Activitatea 7. Informare, conştientizare şi implicarea comunitaţii

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Multi-Modal Optimisation For Road-Space In Europe - MORE

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 769276 / 23 APR 2018
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Dată începere:

Dată finalizare:

01 SEP 2018

28 FEB 2022

Valoarea totală proiect: 194,375.00

194,375.00Valoare eligibilă proiect:

0.00Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 194,375.00

Rambursare efectivă:

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

 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

Să dezvolte şi implementeze proceduri comprehensive de proiectare pentru infrastructura de drumuri care alimentează reţeaua
Europeană TEN-T, astfel încât să se adapteze la cerinţele multi-modale şi multifuncţionale actuale şi viitoare şi să abordeze problemele
referitoare la aglomeraţia din trafic, durabilitate, zgomot, poluarea aerului, siguranţa şi securitatea.

5 Strategii pentru o mai bună alocare a spaţiului drumurilor ce fac legătura cu reţeaua Europeană TEN-T

Rezultate

Nevoile utilizatorilor, politici publice, ghiduri şi indicatori de ultimă oră
Aspecte politice, de reglemetare, instituţionale şi organizatorice
Tehnologii noi, demografice şi modele de cerere
Elaborarea de instrumente pentru aplicarea studiului de caz
Studii de caz în oraş: studii de proiectare, angajare şi evaluare (studii de proiect, punerea în funcţiune şi evaluare
Dezvoltarea unui set de instrumente MORE şi exploatarea rezultatelor
Diseminarea, transferul de cunoştinţe şi comunicarea
Managementul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea capacităţii administrative a Municipiului Constanţa prin introducerea şi menţinerea
sistemului de management al calităţii ISO 9001

109686

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 155 / 25 IUN 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

25 IUN 2018

24 OCT 2019

Valoarea totală proiect: 422,917.67 LEI

422,917.67 LEIValoare eligibilă proiect:

8,458.35 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 414,459.32 LEI

Rambursare efectivă: 79,472.99 LEI
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Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Dezvoltarea capacităţii administrative a municipiului Constanţa prin implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii în
conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO:2015, fapt ce va determina creşterea calităţii actului administrativ pe termen lung.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Revizuirea şi optimizarea fluxurilor interne de lucru în vederea proiectării corespunzătoare a sistemului de management al calităţii
la nivelul Primăriei Municipiului Constanţa.
2. OS2. Implementarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015 în scopul
îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei serviciilor publice furnizate de către Municipiul Constanţa
3. OS3. Promovarea modernizării în administraţia publică locală din Municipiul Constanţa, prin specializarea angajaţilor primăriei pe teme
specifice managementului calităţii (551 persoane), ceea ce va determina motivarea şi mobilizarea acestora în direcţia inovaţiei şi în
oferirea de servicii publice de calitate.

1. Rezultat program 2 - Sisteme de management al performantei si calitatii corelate cu Planul de actiune in etape implementat in
administratia publica locala; - Rezultat proiect 1 -Sistem de management al calitatii ISO 9001 implementat la nivelul Primariei Municipiului
Constanta
2. 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; - Rezultat proiect 2 – Personal al administratiei publice locale a Municipiului
Constanta instruit pe teme specifice managementului calitatii in administratia publica
3. Elaborare cerere de finantare, activitate management de proiect si activitate de informare si publicitate realizate

Rezultate

Activitatea 1 – Management de proiect;
Activitatea 2 – Informare si publicitate;
Activitatea 3 - Analiza diagnoza institutionala;
Subactivitatea 3.1- Realizarea Analizei diagnoza pentru dezvoltare institutionala in vederea optimizarii si actualizarii fluxurilor de lucru
necesare proiectarii sistemului de management al calitatii;
Activitatea 4 – Implementarea si certificarea sistemului de management al calitatii (SMC) in conformitate cu prevederile standardului SR
EN ISO 9001:2015;
Subactivitate 4.1 - Implementarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO
9001:2015;
Subactivitate 4.2 – Certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015;
Subactivitate 4.3 – Organizarea unei conferinte privind bunele practici in domeniul calitatii, dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse;
Activitatea 5 – Imbunatatirea cunostintelor si competentelor personalului Primariei Constanta prin participarea la programe de Instruire;

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Cresterea capacitatii administrative a municipiului Constanta prin implementarea de măsuri in
domeniul anticoruptiei

116521

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 195 / 23 IUL 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUL 2018

23 NOI 2019

Valoarea totală proiect: 292,955.70 LEI

292,955.70 LEIValoare eligibilă proiect:
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5,859.11 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 287,096.59 LEI

Rambursare efectivă: 43,396.73 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 il reprezinta cresterea transparen?ei, eticii si integrita?ii în cadrul Primariei Constanta, in decursul a 16
luni, prin realizarea unei proceduri operationale anticoruptie, a unui ghid/manual bune practici de etica si integritate si instruirea
personalului propriu in vederea aplicarii masurilor de prevenire a coruptiei.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Realizarea unui ghid/procedura operationala privind coruptia si masurile necesare de prevenire a acesteia
2. OS2. Realizarea unei campanii pentru educarea comportamentului anticoruptie
3. OS3. Instruirea angajatilor Primariei municipiului Constanta in domeniul anticoruptiei, eticii si integritatii (40 de persoane).

Ghid si procedura operationala privind coruptia si masurile necesare de prevenire a acesteia elaborate,
Campanii pentru educarea comportamentului anticoruptie desfasurate
40 de persoane instruite in domeniul anticoruptiei, eticii si integritatii

Rezultate

Activitatea de Informare si publicitate privind derularEa proiectului,
Serviciul de asigurare a masurilor preventive anticoruptie prin elaborarea de proceduri operationale,
Serviciul de instruire a personalului,
Desfasurarea achizitiilor publice in cadrul proiectului.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Development Of Sustainable Cultural Tourism In The Black Sea Basin - CULTOUR-BSB

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 117 / 02 AUG 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

11 SEP 2018

10 SEP 2021

Valoarea totală proiect: 118,169.00 EURO

118,169.00 EUROValoare eligibilă proiect:

9,453.52 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 108,715.47 EURO

Rambursare efectivă: EURO

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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

Dezvoltarea în comun şi promovarea oportunităţilor de afaceri transfrontaliere în sectorul turismului, cu accent pe segmentul cultural al
pieţei din bazinul Mării Negre. Pentru a atinge acest obiectiv, prin intermediul proiectului va fi creată o reţea durabilă. Aceasta va facilita
extinderea şi diversificarea turismului. Proiectul va reuni principalele oraşe, ONG-urile socio-economice şi de mediu, organizaţiile turistice
implicate în dezvoltarea turismului, proiectarea politicilor şi factorii de decizie la nivel naţional, regional şi transfrontalier.

O strategie comună pentru promovarea turismului transnaţional

Rezultate

Seminarii.
Strategie comuna de turism transnational.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanta

110301

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2897 / 10 AUG 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

10 AUG 2018

20 IAN 2022

Valoarea totală proiect: 10,350,870.72 LEI

10,282,525.45 LEIValoare eligibilă proiect:

205,650.51 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 10,076,874.94 LEI

Rambursare efectivă: 188,473.61 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 ”Cresterea eficientei energetice a imobilului Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanta” este reprezentat de
reabilitarea termica a cladirii, în scopul cresterii eficientei energetice a acesteia, precum si a reducerii costurilor de întreţinere a cladirii,
creând în acelasi timp condiţii de învaţamânt specifice nivelului tarilor membre.
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Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea consumului anual de energie finala din surse regenerabile a Liceului Teoretic ''Ovidius'' din Municipiul Constanta, de la 0% la
11,26% (kWh/m2/an) din totalul energiei utilizate (surse regenerabile+surse neregenerabile,) prin instalarea unui sistem de panouri
fotovoltaice policristaline pe acoperisul cladirii scolii si unor panouri termice, contribuind la necesarul total de energie electrica utilizata la
funcţionarea instituţiei si apa calda menajera.
2. Reducerea consumului anual specific de energie primara din surse neregenerabile, de la 214,98 kWh/m2/an, la 110,52 kWh/m2/an,
realizat ca urmare a lucrarilor de reabilitare termica a cladirii, a lucrarilor de reabilitare termica a sistemului de încalzire si a sistemului de
furnizare a apei calde de consum, si a lucrarilor de instalare a sistemului de ventilare mecanica pentru asigurarea calitaţii aerului interior.
3. Diminuarea emisiei de CO2 a cladirii Liceul Teoretic ''Ovidius'' Constanta din Municipiul Constanta, de la 43.71 kg/m2/an, la 22.02
kg/m2/an, prin reabilitarea termica a cladirii, si utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de
iluminat pe baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice, etc.).

1. R 1.1 Contract privind achizitionarea serviciului de elaborare studii de teren – studiu geotehnic semnat.
2. I.R.1.2 Contract privind Achizitionarea serviciului de elaborare expertiza tehnica de calitate semnat.
3. I.R1.3 Contract privind achizitionarea serviciului de elaborare audit energetic semnat.
4. I.R 1.4 Contract privind achizitionarea serviciului de elaborare documentatie tehnico-economica ( studii de teren – studiu topografic,
DALI, altele – Analiza cost beneficiu, documentatii pentru obtinerea avizelor/ acordurilor si studiu privind posibilitatea utilizarii de sisteme
alternative de eficienta energetica) semnat.
5. I.R 2.1 Studiu geotehnic elaborat/ receptionat
6. I.R 2.2 Expertiza tehnica elaborata/ receptionata
7. I.R 2.3 Audit energetic elaborat/ receptionat
8. I. R 2.4 Studiu topografic, DALI – analiza cost beneficiu, documentatii pentru obtinerea avizelor/ acordurilor, studiu privind posibilitatea
utilizarii de sisteme alternative de eficienta energetica – elaborate/ receptionate
9. II. R 1.1Contract privind achizitionarea serviciului de elaborare documentatie tehnico-economica – PT, DTAC semnat
10. II. R 1.2 Contract de prestari servicii management de proiect semnat
11. II.R 1.3 Contract de prestari servicii audit financiar extern semnat
12. II.R 1.4 Contract de prestari servicii de promovare semnat
13. II.R 1.5 Contract de executie lucrari semnat
14. II.R 1.6 Contract de prestari servicii dirigentie lucrari semnat
15. II. R 2.1 DTAC,PT – elaborate/ receptionate
16. II.R 3.1 Lucrari de reabilitare termica a cladirii, lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire , a sistemului de furnizare a apei
calde de consum si a lucrarilor de instalare a sistemului de ventilare mecanica pentru asigurarea calitaii aerului interior – realizate Sistem
de panouri fotovoltaice policristaline pe acoperisul cladirii scolii si panouri termice instalate si functionale
Reabilitarea termica a cladirii, si utilizarea echipamentelor tehnologice, eficiente din punct de vedere energetic (corpuri de iluminat pe
baza de LED, panouri solare, panouri fotovoltaice - executate
17. II.R 3.2 Servicii de dirigentie de santier acordate
18. II. R 3.3 Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului acordate
19. II R 4.1 Echipa de proiect constituita si funcionala;
Procesele verbale de sedinta ale echipei de proiect;
Fise de monitorizare si evaluare trimestriale pentru membrii echipei de proiect elaborate
20. II. R 4.2 Draft-urilor rapoartelor de progres, cereri de rambursare/cereri de plata elaborate
Dosare achizitii elaborate
Vizite pe teren efectuate;
Grafic de depunere a cererilor de rambursare/ plata elaborate
Draft-uri notificari elaborate ;
Procese verbale de sedinta semnate
Rapoarte de excepie - ca urmare a apariiei riscurilor de proiect elaborate, daca va fi cazul;
Alte documente necesare implementarii cu succes a proiectului elaborate, daca va fi cazul;
Servicii de consultanta acordate/ receptionate
21. II. R 5.1 Raporte de audit financiar extern elaborate/ receptionate
22. II.R 6.1 Panou temporar montat
Placa permanenta montata
Comunicate de presa publicate
23. II. R 7.1 Certificat de performanta energetica pentru cladirea reabilitata elaborat

Rezultate

Masuri de crestere a eficienei energetice în cladirile publice:
A. Lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii:
a. izolare termica a faadei – parte vitrata, prin înlocuirea tâmplariei exterioare existente
b. izolare termica a faadei – parte opaca,
B. Lucrari de reabilitare termica a sistemului de încalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum, si cuprinde:
a. înlocuirea instalaiei de distribuie; se vor monta robinete de presiune difereniala la baza coloanelor de încalzire în scopul
cresterii eficienei sistemului de încalzire prin autoreglarea termohidraulica a reelei; inlocuirea robinetilor de golire;
b. înlocuirea cu corpuri de încalzire cu radiatoare din aluminiu;
c. înlocuirea instalaiei de distribuie a agentului termic pentru încalzire si apa calda de consum din polipropilena prevazute cu
insertie din aluminiu;
d. montarea de robinete cu cap termostatic la radiatoare;
e. montarea debitmetrelor pe racordurile de apa rece.

Activităţi finanţate

181



f. Montarea unor baterii cu sisteme de senzori la lavoare, pentru a economisi consumul de apa calda
C. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum propriu:
- Montarea unui sistem de generare energie electrica folosind panouri fotovoltaice pentru asigurarea partiala a iluminatului;
- Montarea unui sistem solar de producere a energiei termice cu tuburi vidate
D. Lucrarile de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala pentru asigurarea calitaii aerului interior:
- Pentru asigurarea ventilarii, tamplaria exterioara va fi prevazuta cu grile de ventilare
- In salile de clasa, biblioteca, cancelarie, birouri si laboratoare se va monta cate un recuperator de caldura cu capacitate
minima 350 mc/h
E. Lucrarile de modernizare a instalaiei de iluminat:
F. Lucrarile de management energetic integrat pentru cladiri si alte activitai care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:
II. Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanare:
a. Reparatii ale tencuielilor degradate/fisurate ale faadei care prezinta potenial pericol de desprindere prin refacerea locala cu
mortar de ciment;
b. Reparatii ale sarpantei prin inlocuirea elementelor degradate si ignifugarea acestuia, inclusiv repararea sistemului de colectare
si evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitorii, unde este cazul; vor fi realizate sisteme de preluare a apelor pluviale in pamant
formate din teava PVC si dirijate spre reteaua de ape pluviale;
c. refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenie: refacerea tencuielilor interioare din jurul golurilor si finisajelor acestora,
respectiv glet si zugraveli lavabile; refacerea finisajelor grupurilor sanitare, avand in vedere ca se refac instalatiile sanitare si termice,
necesita refacerea integrala a finisajelor, fiind prevazute pardoseli din gresie si placari ale peretilor din faianta;
d. refacerea trotuarelor de protecie, avand in vedere necesitatea montarii izolatiei termice sub cota trotuarului si în scopul eliminarii
infiltraiilor la infrastructura cladirii;
e. înlocuirea instalaiei de distribuie a apei reci si a colectoarelor de canalizare menajera pâna la caminul de bransament/de racord;
f. crearea de facilitai / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitai, respectiv refacerea rampei de acces la nivelul
parterului, conform normelor in vigoare (rampa existenta are panta peste limita maxima);
g. lucrari specifice necesare obinerii avizului ISU, respectiv:
h. lucrari de înlocuire a tâmplariei interioare: inlocuirea glasvandurilor din lemn cu unele din PVC

Cod SMIS:

Certour II: Pentru un management mai bun al IMM-urilor

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 111651 / 01 OCT 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2018

10 IUL 2021

Valoarea totală proiect: 156,562.00 EURO

156,562.00 EUROValoare eligibilă proiect:

12,524.96 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 144,037.04 EURO

Rambursare efectivă: EURO

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

In microîntreprinderile care domină numărul de întreprinderi de turism din zonă, performanţele manageriale scăzute sunt prezente,
afectând competitivitatea acestora şi viabilitatea, precum şi atracţia zonei. Cei 6 parteneri din 5 ţări se confruntă cu acest fenomen şi
doresc îmbunătăţirea competitivităţii prin îmbunătăţirea managementului şi a îmbunătăţirii competenţelor persoanelor din lMM-urile din
domeniul turismului şi asigurarea durabilităţii.

- IMM-urile beneficiare care îşi vor îmbunătăţi gestionarea vor juca rolul de model în domeniile lor

Rezultate
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- Reţeaua CERTOUR existentă, care va fi consolidată de proiect, asigură transferabilitatea rezultatelor
- Registrul de mentori, instrumentele de management, pachetul de instruire al mentorilor şi platforma de e-traning care va fi dezvoltată,
vor fi puse la dispoziţia oricărei părţi interesate şi vor constitui o platformă de facilitare integrată pentru gestionarea IMM-urilor
- Diseminarea largă a rezultatelor va familiariza o gamă largă de actori din domeniul turismului cu necesitatea IMM-urilor gestionarea şi
îmbunătăţirea competitivităţii şi le va motiva să acţioneze în consecinţă.

Activitati de management legate de turism.
Traning.
Platforma SME.
Vizite de studiu.
Networking.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

SMART CT

126409

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 284 / 05 DEC 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

05 DEC 2018

04 IAN 2023

Valoarea totală proiect: 3,618,486.48 LEI

3,618,486.48 LEIValoare eligibilă proiect:

72,369.73 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,546,116.75 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

Obiectiv general - Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii administrative a Unităţii Administrativ Teritoriale
Municipiul Constanţa prin dezvoltarea capacităţii de planificare strategică şi prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu
introducerea de metode electronice de gestionare şi management a documentelor administrative, fapt ce va determina creşterea calităţii
actului administrativ pe termen lung.

Obiective specifice
1.OS 1 -  Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul administraţiei publice locale din municipiul Constanţa prin realizarea
Strategiei Smart City a municipiului.;
2.OS 2 - Eficientizarea şi simplificarea serviciilor furnizate cetăţenilor prin implementarea unei solutii de portal cu servicii digitale pentru
cetăţeni, managementul documentelor, ERP şi digitalizarea parţială a arhivei.;
3.OS 3 -  Promovarea modernizării în administraţia publică locală din Municipiul Constanţa prin specializarea angajaţilor primăriei pe teme
specifice proiectului (planificare strategică) ceea ce va determina motivarea şi mobilizarea acestora în direcţia inovaţiei şi în oferirea de
servicii publice de calitate către cetăţeni.

Strategia Smart City a municipiului elaborată;
Analiza - diagnoză a sistemului informatic şi de gestiune a documentelor existente realizată;
Sistem informatic integrat dezvoltat şi implementat;

Rezultate
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Arhiva electronică pentru minim 1600 metri liniari arhivă fizică realizată;
10 persoane instruite în domeniul planificării strategice.

Activitatea 1 – Managementul proiectului
Activitatea 2 – Informarea si publicitatea proiectului
Activitatea 3 – Derularea procesului de planificare strategica la nivelul UAT municipiul Constanta
Activitatea 4 – Optimizarea sistemului intern de management prin implementarea unui sistem informatic integrat

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

ALT/BAU - Alternative Building Activation Units

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 15 DEC 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

15 DEC 2018

30 SEP 2021

Valoarea totală proiect: 44,715.00 EURO

44,715.00 EUROValoare eligibilă proiect:

894.30 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 43,820.70 EURO

Rambursare efectivă: EURO

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

Obiectiv general - Revitalizarea  clădirilor istorice vacante şi degradante, prin abordarea proactivă de conectare la administraţiile publice,
proprietari, investitori şi utilizatori.

Plan de studiu de transfer
Cel puţin o poveste de transfer şi un set de vox-pops care reies din schimbul de experinţă şi învăţare

Rezultate

1. Coordonarea proiectului
2. Dezvoltarea proiectului – Schimb de experienţă transnatională si activităţi de învăţare
3. Dimensiune locală
4. Comunicare şi diseminare

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

WiFi4 EU Promovarea conectivităţii la Internet în comunităţile locale în municipiul Constanţa

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 0100009-013149 / 19 DEC 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2018

18 IUN 2020
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Valoarea totală proiect: 15,000.00 EURO

15,000.00 EUROValoare eligibilă proiect:

0.00 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 15,000.00 EURO

Rambursare efectivă: EURO

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

Obiectiv general - Iniţiativa WiFi4EU promovează accesul gratuit la Wi-Fi în spaţii publice precum parcurile, pieţele şi clădirile publice,
bibliotecile, centrele de sănătate şi muzeele, peste tot în UE. Iniţiativa le oferă municipalităţilor posibilitatea de a solicita un cupon valoric
în valoare de 15 000 EURO. Acesta va fi utilizat pentru instalarea de echipamente Wi-Fi în spaţiile publice de pe teritoriul municipalităţii
unde nu există conectivitate Wi-Fi gratuită.

Instalare de reţele Wi-Fi noi în vederea furnizării de acces gratuit la Wi-Fi în spaţii public.

Rezultate

Instalare de reţele Wi-Fi noi în vederea furnizării de acces gratuit la Wi-Fi în spaţii public.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CLARINET - Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns

-

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 01 IAN 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IAN 2019

31 DEC 2021

Valoarea totală proiect: 12,690.20 EURO

12,690.20 EUROValoare eligibilă proiect:

1,269.02 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 11,421.18 EURO

Rambursare efectivă: EURO

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:

185



Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului CLARINET este de a spori gradul de conştientizare a contribuţiei pozitive a migranţilor la societăţile din
UE printre cetăţenii UE.

Platforma web CLARINET în 8 limbi, cu o hartă on-line a bunelor practici;
O campanie social media va fi pusă în aplicare în 8 UE ţări

Rezultate

Managementul şi coordonarea acţiunii
Identificarea bunelor practici ale autorităţilor locale în campaniile publice de comunicare privind migraţia şi integrarea
Premiul european pentru campaniile publice de comunicare ale autorităţilor locale privind migraţia şi integrarea  Identificarea bunelor
practici ale autorităţilor locale în campaniile publice de comunicare privind migraţia şi integrarea

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare Scoala Gimnazială nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu"

123335

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4333 / 23 MAI 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

23 MAI 2019

30 NOI 2021

Valoarea totală proiect: 6,342,072.04 LEI

6,342,072.04 LEIValoare eligibilă proiect:

6,342,072.04 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 6,327,181.12 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

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educationale, respectiv reabilitarea, modernizarea, extinderea si
dotarea Scolii Gimnaziale nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu, Constanta in vederea asigurarii unui proces educaţional la standarde
europene, a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional, de nivelul ei depinzând nivelul de trai şi de
calificare al viitoarei forţe de muncă.
1. Reabilitarea, modernizarea, şi dotarea cladirii existente reprezentând încăperi, spaţii ale Şcolii Gimnaziale nr. 16 Marin Ionescu
Dobrogianu care transformă acest imobil într-unul modern, cu posibilităţi crescute de predare, mobilat şi dotat conform cerinţelor
educaţionale europene, a normelor sanitare, a normelor europene referitoare la persoanele cu dizabilităţi. 2. Cresterea numarului de
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participanti la procesul educational prin extinderea corpului 1 cu un nivel superior dotarea acestuia conform cerinţelor educaţionale
europene. 3. Creşterea gradului de accesibilitate în spaţiile scolii pentru elevii cu dizabilităţi, precum şi pentru alte persoane cu dizabilitati
care vor trece pragul acestei instituţii de învăţământ. 4. Reducerea consumului de energie prin realizarea lucrarilor de eficienta
energetica.. 5. Cresterea nivelului de dotare cu echipamente de calcul IT pentru informatizarea procesului de învăţământ, inclusiv pentru
persoanele cu dizabilitati. 6. Crearea posibilităţilor sporite de predare şi îmbunătăţirea activităţii şcolare a elevilor într-un mediu propice şi
în condiţii optime de desfăşurare a activităţilor educative curriculare şi extracurriculare cu dotări performante care pot conduce la rezultate
deosebite şi implicit la o şi mai bună reputaţie a acestei şcoli pe plan local şi nu numai

1. I.R 1.1 Contract privind achizitionarea serviciului de elaborare studii de teren – studiu topografic semnat. 2. I.R 1.2 Contract privind
achizitionarea serviciului de elaborare studii de teren – studiu geotehnic semnat. 3. I. R 1.3 Contract privind achizitionarea serviciului de
elaborare audit energetic semnat. 4. I.R 1.4 Contract privind Achizitionarea serviciului de elaborare expertiza tehnica semnat. 5. I. R 1.5
Contract privind achizitionarea serviciului de elaborare documentatie tehnico-economica aferenta obiectivul de investitii „Reabilitare
?coala Gimnaziala nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu”(DALI, altele – Analiza cost beneficiu si documentatii pentru obtinerea avizelor/
acordurilor) semnat. 6. I. R 2.1 Studiu topografic elaborat/ receptionat 7. I. R 2.2 Studiu geotehnic elaborat/ receptionat 8. I. R 2.3 Audit
energetic elaborat/ receptionat 9. I. R 2.4 Expertiza tehnica elaborata/ receptionata 10. I.R 2.5 DALI, analiza cost beneficiu, documentatii
pentru obtinerea avizelor/ acordurilor – elaborate/ receptionate 11. II. R 1.1 Contract privind achizitionarea serviciului de elaborare
documentatie tehnico-economica – DTAC, PT semnat 12. II.R 1.2 Contract de prestari servicii management de proiect semnat 13. II. R
1.3 Contract de prestari servicii audit financiar extern semnat 14. II. R 1.4 Contract de prestari servicii de promovare semnat 15. II.R 1.5
Contract de executie lucrari semnat 16. II. R 1.6 Contract de prestari servicii dirigentie de santier semnat 17. II. R 2.1 DTAC,PT –
elaborate/ receptionate 18. II.R 3.1 - lucrari de extindere a corpului C1 cu un nivel superior, inclusiv dotarea acestuia si crearea a 150 noi
locuri – realizate - lucrari de reabilitare a cladirii existente - realizate - lucrări de reabilitare termica a clădirii, lucrări de reabilitare a
instalatiilor ( termice, sanitare, electrice ) – executate - lucrari exterioare executate - dotari de specialitate la cladirea existenta – realizate -
lucrari destinate persoanelor cu disabilitati – executate - lucrari de protectia mediului ( plantare copaci, aducerea terenului la starea
initiala) -realizate
- numar elevi care beneficiaza de infrastructura reabilitata/ extinsa 775 din care 403 baieti si 372 fete 19. II. R 3.2 Servicii de dirigentie de
santier acordate 20. II. R 3.3 Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului acordate 21. II.R 4.1 -echipa de proiect constituită şi
funcţională; -procesele verbale de sedinta ale echipei de proiect elaborate; -fise de monitorizare si evaluare trimestriale pentru membrii
echipei de proiect elaborate 22. II. R 4.2 - draft-uri rapoarte de progres, cereri de rambursare/cereri de plata elaborate - dosare achizitii
elaborate - vizite pe teren efectuate - grafic de depunere a cererilor de rambursare/ plata elaborate - draft-uri notificari elaborate - procese
verbale de sedinta semnate - rapoarte de excepţie - ca urmare a apariţiei riscurilor de proiect elaborate, daca va fi cazul - alte documente
necesare implementarii cu succes a proiectului elaborate, daca va fi cazul - servicii de consultanta acordate/ receptionate 23. II.R 5.1
Raporte de audit financiar extern elaborate/ receptionate 24. II. R 6.1 panou temporar montat placa permanenta montata 2 comunicate de
presa publicate 25. II. R 7.1 Certificat de performanta energetica pentru cladirea reabilitata elaborat

Rezultate

Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr.16” Marin Ionescu Dobrogianu” cuprinde lucrari pentru eliminarea deficientelor constatate prin: -
înlocuirea trotuarelor exterioare perimetrale şi hidroizolarea soclului; - înlocuirea rampei de acces pentru persoanele cu dizabilităţi; -
decopertarea zonelor afectate din pricina tasării (se înlocuiesc straturile de pământ şi finisajele de pardoseală între corpul 1 şi 2); -
retencuire şi vopsire (se înlocuieşte integral tencuiala- var-ciment), vopsea lavabilă interior; -înlocuirea pardoselilor cu altele noi (holuri,
grupuri sanitare, oficii- plăci ceramice; săli de clasă-parchet laminat de trafic intens); -înlocuirea uşilor cu altele noi pline celulare (lemn); -
înlocuirea instalaţiilor (sanitare, electrice, termice); -placarea pereţilor grupurilor sanitare cu plăci ceramice (până la h1,5m se asigură
hidroizolaţie sub plăcile ceramice); -înlocuirea balustradei aferente scărilor existente; -un nou grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţi
la parter; -termoizolarea peretelui comun dintre grădiniţă şi şcoală in interior (la nivelul şcolii) cu plăci rigide vată minerală 10cm; -
construirea a două noi grupuri sanitare la etajul 1 (unul în corpul 1 - 2 pisoare, 2 cabine pentru băieţi, 5 cabine pentru fete; 1 - cadre
didactice/ unul în corpul 2 - 2 pisoare, 2 cabine pentru băieţi, 4 cabine pentru fete); -refacerea laboratorului de chimie şi fizică (se
translatează, se redotează) la etajul 1; -închiderea scărilor cu uşi în corpul 2 şi corpul 3, ca măsură de protecţie împotriva incendiilor; -
completarea dotărilor şcolii, conform nevoilor existente (saltele gimnastică, bănci pentru sala de sport, echipamente fitness pentru
persoane cu dizabilităţi, calculatoare, laptop-uri, imprimante, videoproiectoare şi ecrane de protecţie, tabletă adjuvantă pentru comunicare
dedicată persoanelor cu dizabilităţi, bănci şcolare individuale, scaune şcolare, dulapuri de depozitare,nisa chimica, pupitru, catedra,
scaune , catedra, flipchart, table magnetice, sistem supraveghere video, sistem alarmare efracţie, sistem control acces); -termoizolarea
faţadelor cu vată minerală bazaltică 10cm (parter, etajul 1); -refacere acoperiş (panouri termoizolante)- acoperire cu învelitoare în sistem
şarpantă la 5 grade (panouri termoizolante, de asemenea) Se propune extinderea corpului 1 cu un nivel superior (etajul 2), unde:
Descrierea investiţiei 26 -structura va fi metalică şi închiderile se vor realiza din panouri termoizolante; -tâmplăria exterioară se propune a
fi realizată din PVC de culoare albastră (aceeaşi ca a tâmplăriei existente la nivelul parterului şi a etajului 1); -se propun pardoseli flotante
(holuri, grupuri sanitare, oficii- plăci ceramice; săli de clasă- parchet laminat de trafic intens); -se propun tâmplării interioare- uşi pline
celulare (lemn); -se extinde sistemul de instalaţii (sanitare, electrice, termice); -se extinde scara aferentă corpului 1, se propune o nouă
scară exterioară metalică

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Incubator de afaceri Constanta

124568

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4485 / 01 IUL 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IUL 2019

31 MAR 2023

Valoarea totală proiect: 14,028,656.56 LEI

13,270,583.35 LEIValoare eligibilă proiect:
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13,270,583.35 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 7,048,091.68 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

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului constă în crearea unui incubator de afaceri sectorial, destinat sectorului industriilor creative, într-un imobil
cu regim de înălţime S+P+4E+M, localizat în Municipiul Constanţa, care îşi propune să devină primul hub regional al comunităţii
antreprenoriale angrenată în sectorul industriilor creative din regiunea Sud-Est şi să contribuie la sporirea competitivităţii regionale, la
generarea de inovaţii şi la crearea de noi locuri de muncă calificate şi plătite competitiv. În cadrul incubatorului vor fi asigurate servicii de
suport de înaltă calitate pentru firmele incubate şi vor fi create mecanisme de facilitare a transferului de experienţă, know-how şi
cunoştinţe specifice dezvoltării afacerilor de succes, atât către noii antreprenori din industriile creative, cât şi către întreaga comunitate
antreprenorială din regiunea Sud-Est.

Obiectivele specifice ale proiectului
1.Reabilitarea şi refuncţionalizarea unei clădiri în suprafaţă construită de 2346 mp în cadrul căreia va funcţiona un incubator de afaceri cu
capacitatea de a găzdui simultan maxim 17 firme rezidente şi 160 de persoane.
2.Asigurarea unui grad de ocupare de minim 71% (suprafaţă ocupată de rezidenţi raportată la capacitatea totală a incubatorului) la 2 ani
de la finalizarea proiectului.
3.Asigurarea unei rate de supravieţuire de minim 64% la 3 ani de la finalizare construcţiei în care va funcţiona incubatorul de afaceri

Incubator de afaceri sectorial, destinat sectorului industriilor creative functional.

Rezultate

- executie lucrari de reabilitare
- servicii de consultanţă în managementul şi dezvoltarea afacerii
- servicii juridice destinate activităţii agentelor economici rezidenţi ai incubatorului
- servicii de contabilitate pentru activitatea agenţilor economici ai incubatorului
- servicii de formare şi instruire în antreprenoriat şi managementul afacerilor
- servicii de consultanţă şi mentenanţă IT
- servicii de organizare evenimente, creare şi dezvoltare reţea de networking şi parteneriate
- servicii de marketing destinate activităţii agenţilor economici rezidenţi ai incubatorului
- servicii de optimizare a activităţii rezidentilor pentru proiectul „Incubator de afaceri Constanţa”

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr 38 Dimitrie Cantemir, Constanta

124053

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5095 / 25 FEB 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

26 FEB 2020

30 SEP 2022

Valoarea totală proiect: 5,406,111.64 LEI

4,735,030.83 LEIValoare eligibilă proiect:

94,700.62 LEIValoare eligibilă beneficiar:
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Valoare sprijin beneficiar: 4,640,330.21 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

Obiectivul general al acestui proiect consta în cresterea eficien?ei energetice a cladirii în care func?ioneaza coala Gimnaziala nr. 38,
Dimitrie Cantemir, din Municipiul Constan?a, prin implementarea unui set integrat de masuri desinate optimizarii consumurilor energetice
la
nivelul cladirii si alinierii la standardele si cerin?ele de performan?a energetica europene.

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii: 112,73 (echivalent tone CO2/an)
Valoare la finalul implementarii: 33,11 (echivalent tone CO2/an)
2. Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii: 692.294,58 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 335.038,58 (kWh/an)
3. Consumul anual de energie finala în cladirea publica (utilizând surse neregenerabile) (tep):
Valoare la începutul implementarii: 45,177 (tep)
Valoare la finalul implementarii: 13,34 (tep)
4. Consumul specific de energie primara utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/an) total:
Valoare la începutul implementarii: 242,53 (kWh/mp/an)
Valoare la finalul implementarii: 70.69 (kWh/mp/an)
din care:
(*) pentru încalzire/racire:
Valoare la începutul implementarii: 179,06 (kWh/mp/an)
Valoare la finalul implementarii: 54,97 (kWh/mp/an)
5. Consumul anual de energie primara utilizând surse regenerabile (kWh/an) total:
Valoare la începutul implementarii: 0,00 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 63.848,11 (kWh/an)
din care:
(*) pentru încalzire/racire:
Valoare la începutul implementarii: 0,00 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 0,00 (kWh/an)
(*) pentru preparare apa calda de consum:
Valoare la începutul implementarii: 0,00 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 20.997,26 (kWh/an)
(*) electric:
Valoare la începutul implementarii: 0,00 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 42.850,85 (kWh/an)
6.

Rezultate

Investi?ia ce vizeaza cresterea eficien?ei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala Nr. 38 Dimitrie Cantemir din Municipiul Constan?a,
presupune realizarea urmatoarelor categorii de lucrari, conform documenta?iei tehnico-economice:
(a) reabilitarea terasei cladirii, prin decopertarea, realizarea termoizola?iei, si refacerea totala a hidroizola?iei de la nivelul acoperisului de
tip terasa necirculabila;
(b) refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere, astfel încât sa se asigure preluarea apei pluviale;
(c) înlocuirea tâmplariei exterioare cu una mai performanta din punct de vedere termoenergetic, din PVC, cu geam tripan si acoperire
selectiva, având 3 garnituri de etansare; tâmplaria va fi prevazuta cu fante hidroreglabile pentru a se asigura necesarul de aer proaspat si
evitarea igrasiei; usile de acces în cladire vor fi prevazute cu dispozitive automate de închidere cu amortizor;
(d) termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 8 cm care se va prelungi cu 60 de cm sub cota trotuarului;
(e) refacerea trotuarelor de garda, în scopul eliminarii infiltra?iilor de apa la baza cladirii;

Activităţi finanţate
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(f) reconfigurarea rampei existente pentru persoanele cu dizabilita?i si dotarea acesteia cu balustrada de siguran?a si strat antiderapant,
care sa permita utilizarea rampei pe tot parcursul anului;
(g) montarea balustradelor de protec?ie la terasele exterioare de pe fa?ada lateral-stânga, în scopul asigurarii siguran?ei în exploatare;
(h) amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilita?i;
(i) decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, si refacerea acestora, aplicând inclusiv sistemul termoizolant;
(j) protejarea armaturilor expuse de la planseul peste canalul tehnic;
(k) montarea unui sistem de panouri fotovoltaice;
(l) montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde pentru consum;
(m) refacerea instala?iilor sanitare, termice si electrice, în scopul redu cerii pierderilor si optimizarii traseelor acestora; de asemenea,
acolo
unde este posibil se vor monta robine?i si se vor aplica masuri de sectorizare, pentru asigurarea unui management cât mai riguros al
instala?iilor;
(n) montarea unei instala?ii paratrasnet;
(o) realizarea unui sistem de ventilare mecanica a spa?iilor interioare;
(p) înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu becuri LED, cu consum energetic redus si durata mare de via?a:
(q) implementarea sistemului de management energetic integrat (de tip Building Management System), pentru urmarirea, înregistrarea si
eficientizarea consumurilor energetice ale cladirii;
(r) termoizolarea planseelor si pere?ilor, decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fa?ada cladirii si refacerea lor, astfel încât sa
se refaca stratul suport pentru aplicarea sistemului termoizolant;
(s) închiderea fisurilor din zidarie prin injectarea cu lapte de ciment.

Cod SMIS:

Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala nr 17, Ion Minulescu, Constanta

124054

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5141 / 12 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

13 MAR 2020

30 SEP 2022

Valoarea totală proiect: 4,208,917.27 LEI

3,838,412.59 LEIValoare eligibilă proiect:

76,768.26 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,761,644.34 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

Obiectivul general al acestui proiect consta în cresterea eficien?ei energetice a cladirii în care func?ioneaza coala Gimnaziala nr. 17, Ion
Minulescu, din Municipiul Constan?a, prin implementarea unui set integrat de masuri desinate optimizarii consumurilor energetice la
nivelul
cladirii si alinierii la standardele si cerin?ele de performan?a energetica europene.

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii: 76,44 (echivalent tone CO2/an)
Valoare la finalul implementarii: 26,23 (echivalent tone CO2/an)
2. Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii: 469.808,26 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 255.294,00 (kWh/an)
3. Consumul anual de energie finala în cladirea publica (utilizând surse neregenerabile) (tep):

Rezultate
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Valoare la începutul implementarii: 30,622 (tep)
Valoare la finalul implementarii: 10,67 (tep)
4. Consumul specific de energie primara utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/an) total:
Valoare la începutul implementarii: 217,95 (kWh/mp/an)
Valoare la finalul implementarii: 73,02 (kWh/mp/an)
din care:
(*) pentru încalzire/racire:
Valoare la începutul implementarii: 157,08 (kWh/mp/an)
Valoare la finalul implementarii: 61,66 (kWh/mp/an)
Consumul anual de energie primara utilizând surse regenerabile (kWh/an) total:
Valoare la începutul implementarii: 0,00 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 50.339,73 (kWh/an)
din care:
(*) pentru încalzire/racire:
Valoare la începutul implementarii: 0,00 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 0,00 (kWh/an)
(*) pentru preparare apa calda de consum:
Valoare la începutul implementarii: 0,00 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 20.989,08 (kWh/an)
(*) electric:
Valoare la începutul implementarii: 0,00 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 29.350,65 (kWh/an)
6. Procent din total consum de energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor
regenerabile de energie: 38,34%

Investi?ia ce vizeaza cresterea eficien?ei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala Nr. 17 Ion Minulescu din Municipiul Constan?a,
presupune realizarea urmatoarelor categorii de lucrari, conform documenta?iei tehnico-economice:
(a) reabilitarea terasei cladirii, prin decopertarea, realizarea termoizola?iei, si refacerea totala a hidroizola?iei de la nivelul acoperisului de
tip terasa necirculabila;
(b) refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere, astfel încât sa se asigure preluarea apei pluviale;
(c) înlocuirea tâmplariei exterioare cu una mai performanta din punct de vedere termoenergetic, din PVC, cu geam tripan si acoperire
selectiva, având 3 garnituri de etansare; tâmplaria va fi prevazuta cu fante hidroreglabile pentru a se asigura necesarul de aer proaspat si
evitarea igrasiei; usile de acces în cladire vor fi prevazute cu dispozitive automate de închidere cu amortizor;
(d) termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 8 cm care se va prelungi cu 60 de cm sub cota trotuarului;
(e) refacerea trotuarelor de garda, în scopul eliminarii infiltra?iilor de apa la baza cladirii;
(f) reconfigurarea rampei existente pentru persoanele cu dizabilita?i si dotarea acesteia cu balustrada de siguran?a si strat antiderapant,
care sa permita utilizarea rampei pe tot parcursul anului;
(g) construirea unei noi rampe pentru persoanele cu handicap locomotor, la intrarea profesorilor si dotarea acesteia cu balustrada de
siguran?a si strat antiderapant, care sa permita utilizarea rampei pe tot parcursul anului;;
(h) montarea balustradelor de protec?ie la terasele exterioare de pe fa?ada lateral-stânga, în scopul asigurarii siguran?ei în exploatare;
(i) amenajarea unui nou grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilita?i;
(j) decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, si refacerea acestora, aplicând inclusiv sistemul termoizolant;
(k) protejarea armaturilor expuse de la planseul peste canalul tehnic;
(l) montarea unui sistem de panouri fotovoltaice;
(m) montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde pentru consum;
(m) refacerea instala?iilor sanitare, termice si electrice, în scopul redu cerii pierderilor si optimizarii traseelor acestora; de asemenea,
acolo
unde este posibil se vor monta robine?i si se vor aplica masuri de sectorizare, pentru asigurarea unui management cât mai riguros al
instala?iilor;
(n) montarea unei instala?ii paratrasnet;
(o) realizarea unui sistem de ventilare mecanica a spa?iilor interioare;
(p) înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu becuri LED, cu consum energetic redus si durata mare de via?a:
(q) implementarea sistemului de management energetic integrat (de tip Building Management System), pentru urmarirea, înregistrarea si
eficientizarea consumurilor energetice ale cladirii;
(r) termoizolarea planseelor si pere?ilor, decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fa?ada cladirii si refacerea lor, astfel încât sa
se refaca stratul suport pentru aplicarea sistemului termoizolant;
(s) închiderea fisurilor din zidarie prin injectarea cu lapte de ciment;

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Cresterea eficientei energetice a imobilului Scoala gimnaziala nr. 8

123536

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5172 / 24 MAR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

25 MAR 2020

30 SEP 2022

Valoarea totală proiect: 4,878,047.09 LEI

4,537,724.78 LEIValoare eligibilă proiect:

90,754.52 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,446,970.26 LEI
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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

Obiectivul general al acestui proiect consta în cresterea eficien?ei energetice a cladirii în care func?ioneaza coala Gimnaziala nr. 8, din
Municipiul Constan?a, prin implementarea unui set integrat de masuri desinate optimizarii consumurilor energetice la nivelul cladirii si
alinierii la standardele si cerin?ele de performan?a energetica europene

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii: 111.28 (echivalent tone CO2/an)
Valoare la finalul implementarii: 27,61 (echivalent tone CO2/an)
2. Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii: 671.298,44 (kWh/an)
Valoare la finalul implementarii: 269.447,40 (kWh/an)
3. Consumul anual de energie finala în cladirea publica (utilizând surse neregenerabile) (tep):
Valoare la începutul implementarii: 45,123 (tep)
Valoare la finalul implementarii: 15,77 (tep)
4. Consumul specific de energie primara utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/an) total:
Valoare la începutul implementarii: 303,69 (kWh/mp/an)
Valoare la finalul implementarii: 74,84 (kWh/mp/an)
din care:
(*) pentru încalzire/racire:
Valoare la începutul implementarii: 233,53 (kWh/mp/an)
Valoare la finalul implementarii: 57,07 (kWh/mp/an)

Rezultate

Investi?ia ce vizeaza cresterea eficien?ei energetice a imobilului Scoala Gimnaziala Nr. 8 din Municipiul Constan?a, presupune realizarea
urmatoarelor categorii de lucrari, conform documenta?iei tehnico-economice:
(a) reabilitarea terasei cladirii, prin decopertarea, realizarea termoizola?iei, si refacerea totala a hidroizola?iei de la nivelul acoperisului de
tip terasa necirculabila;
(b) refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere, astfel încât sa se asigure preluarea apei pluviale;
(c) înlocuirea tâmplariei exterioare cu una mai performanta din punct de vedere termoenergetic, din PVC, cu geam tripan si acoperire
selectiva, având 3 garnituri de etansare; tâmplaria va fi prevazuta cu fante hidroreglabile pentru a se asigura necesarul de aer proaspat si
evitarea igrasiei; usile de acces în cladire vor fi prevazute cu dispozitive automate de închidere cu amortizor;
(d) termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de 8 cm care se va prelungi cu 60 de cm sub cota trotuarului;
(e) refacerea trotuarelor de garda, în scopul eliminarii infiltra?iilor de apa la baza cladirii;
(f) reconfigurarea rampei existente pentru persoanele cu dizabilita?i si dotarea acesteia cu balustrada de siguran?a si strat antiderapant,
care sa permita utilizarea rampei pe tot parcursul anului;
(g) construirea unei noi rampe pentru persoanele cu handicap locomotor, la intrarea profesorilor si dotarea acesteia cu balustrada de
siguran?a si strat antiderapant, care sa permita utilizarea rampei pe tot parcursul anului;;
(h) montarea balustradelor de protec?ie la terasele exterioare de pe fa?ada lateral-stânga, în scopul asigurarii siguran?ei în exploatare;
(i) amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilita?i;
(j) decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, si refacerea acestora, aplicând inclusiv sistemul termoizolant;
(k) protejarea armaturilor expuse de la planseul peste canalul tehnic;
(l) montarea unui sistem de panouri fotovoltaice;
(m) montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde pentru consum;
(n) refacerea instala?iilor sanitare, termice si electrice, în scopul redu cerii pierderilor si optimizarii traseelor acestora; de asemenea, acolo
unde este posibil se vor monta robine?i si se vor aplica masuri de sectorizare, pentru asigurarea unui management cât mai riguros al
instala?iilor;
(o) montarea unei instala?ii paratrasnet;
(p) realizarea unui sistem de ventilare mecanica a spa?iilor interioare;

Activităţi finanţate
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(q) înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu becuri LED, cu consum energetic redus si durata mare de via?a:
(r) implementarea sistemului de management energetic integrat (de tip Building Management System), pentru urmarirea, înregistrarea si
eficientizarea consumurilor energetice ale cladirii;
(s) termoizolarea planseelor si pere?ilor, decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fa?ada cladirii si refacerea lor, astfel încât sa
se refaca stratul suport pentru aplicarea sistemului termoizolant;
(t) închiderea fisurilor din zidarie prin injectarea cu lapte de ciment;

Cod SMIS:

Creşterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanţa

124052

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5336 / 30 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

01 MAI 2020

30 NOI 2023

Valoarea totală proiect: 4,863,953.22 LEI

3,154,451.84 LEIValoare eligibilă proiect:

63,089.40 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,154,451.84 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

Obiectivul general al proiectului constă în Creşterea eficienţei energetice a clădirii în care funcţionează Teatrul de Stat, Constanţa, prin
implementarea unui set de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii şi alinierii la standardele şi cerinţele de
performanţă europene.
1.Scăderea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2) la nivelul clădirii, cu 70,63%;
2. Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an) la nivelul clădirii, cu 73,20%;
3.Scăderea consumului anual de energie finală din surse neregenerabile (tep), la nivelul clădirii, cu 70,65%;
4.Scăderea consumului specific de energie primară utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/an),la nivelul clădirii cu 73,202%,respectiv al
consumului de energie primară pentru încalzire/răcire cu 70,67%;
5. Creşterea consumului anual de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an), la nivelul clădirii, cu 32.535,10 kWh/an, utilizaţi
integral pentru iluminat electric.

1.Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră(echivalent tone de CO2):Valoare la începutul implementării:110,42(echivalent tone
CO2/an);Valoare la finalul implementării:32,43(echival tone CO2/an);
2.Consumul anual de energie primară (kWh/an):Valoare la începutul implementării: 616.760,76 (kWh/an);Valoare la finalul implementării:
165.286,48 (kWh/an);
3.Consumul anual de energie finală în clădirea publică (utilizând surse neregenerabile) (tep):Valoare la începutul implementării: 48,36
(kWh/an);Valoare la finalul implementării: 14,19 (kWh/an);
4.Consumul specific de energie primară utilizând surse neregenerabile (kWh/mp/an) total:Valoare la începutul implementării: 357,34
(kWh//mp/an) ;Valoare la finalul implementării: 95,76 (kWh/mp/an) ;
din care:(*) pentru încălzire/răcire:Valoare la începutul implementarii: 215,09 (kWh/mp/an);Valoare la finalul implementării: 63,08
(kWh/mp/an);
5. Consumul anual de energie primară utilizând surse neregenerabile (kWh/an) total:Valoare la începutul implementării: 0,00
(kWh/an);Valoare la finalul implementării: 32.535,10 (kWh/an);din care:
(*) pentru încălzire/răcire:Valoare la începutul implementării: 0,00 (kWh/an);Valoare la finalul implementării: 0,00 (kWh/an);(*)
pentru preparare apă caldă de consum:Valoare la începutul implementării: 0,00 (kWh/an);Valoare la finalul implementării: 0,00
(kWh/an);(*)

Rezultate
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 electric:Valoare la începutul implementării: 0,00 (kWh/an);Valoare la finalul implementării: 32.535,10 (kWh/an);
6.Procentul din total consum de energie primară după implementarea măsurilor, care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie: 34,02%;
5. Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creştere a eficienţei energetice (nr):Valoare la începutul implementarii: 0;Valoare la
finalul implementarii: 1

Activitate 1: Pregatirea proiectului (elaborarea documentaţiei tehnico-economice)
1.6. Elaborarea studiului topografic pentru proiectul „Cresterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanţa”
1.7. Elaborarea studiului geotehnic pentru proiectul „Cresterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanţa”
1.8. Elaborarea expertizei tehnice pentru proiectul „Cresterea eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat Constanţa”
1.9.  Elaborarea auditului energetic pentru proiectul „Cresterea eficien?ei energetice a imobilului Teatrul de Stat Constan?a”
1.10. Elaborarea documenta?iei tehnicoeconomice pentru proiectul „Cresterea eficien?ei energetice a imobilului Teatrul de Stat
Constan?a” (DALI, altele-studiu istoric)
Activitate 4: Activitaţi de proiectare tehnica de specialitate
4.1. Elaborarea documenta?iei tehnico-economica PAC, PT, DTOE, DDE
Activitate 5:  Execuţia lucrarilor de construcţii, a lucrarilor de construcţii-montaj, furnizarea dotarilor si echipamentelor ce fac obiectul
investiţiei, precum si asigurarea serviciilor de dirigenţie de santier si asisten?a tehnica din partea proiectantului
5.1. Execuţia lucrarilor de construcţii si construc?ii-montaj si furnizarea dotarilor si echipamentelor ce fac obiectul investiţiei
5.2. Prestarea serviciului de dirigenţie de santier
5.3. Prestarea serviciului de asistenţa tehnica din partea proiectantului
5.4. Prestarea serviciului de supraveghere arheologica
Activitate 6: Certificarea performanţei energetice a cladirii
6.1. Elaborarea certificatului de performanţa energetica a cladirii
Activitate 7: Managementul proiectului
7.2. Prestarea serviciilor de consultan?a pentru managementul si implementarea proiectului
Activitate: 8. Asigurarea masurilor de informare si publicitate obligatorie privind proiectul
8.1. Informarea si publicitatea obligatorie privind proiectul
Activitate 9: Realizarea auditului financiar independent
9.1. Realizarea auditului financiar independent al proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

PLANIFICARE STRATEGICĂ  INTEGRATĂ  ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EFICIENTĂ LA NIVELUL
POLULUI DE CREŞTERE ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA

135502

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 155/20.07.2021 / 20 IUL 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

20 IUL 2020

19 IAN 2023

Valoarea totală proiect: 3,699,711.30 LEI

3,699,711.30 LEIValoare eligibilă proiect:

3,699,711.30 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,625,717.07 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect
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Obiective

Obiectiv general: constă în îmbunătăţirea capacităţii administrative la nivelul UAT municipiul Constanţa şi a întregii sale Zone Urbane
Funcţionale, prin dezvoltatea capacităţii de planificare strategică integrată, eficientizarea proceselor de management şi simplificarea
procedurilor administrative, pentru a răspunde în mod fundamentat şi coerent nevoilor comunităţilor locale.

Obiective specifice
Obiectiv specific 1 -  Dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la nivelul UAT municipiul Constanţa şi a Zonei Metropolitane
Constanţa prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană şi a portofoliului de proiecte prioritare al Zonei Metropolitane
Constanţa;
Obiectiv specific 2 - Eficientizarea şi simplificarea serviciilor furnizate cetăţenilor de către UAT municipiul Constanţa printr-un sistem
informatic ”competenţe partajate” şi continuare retro-digitalizare arhivă;
Obiectiv specific 3 -  Întărirea capacităţii instituţionale a UAT municipiul Constanţa si a celorlalte autorităţi publice locale din Zona
Metropolitană Constanţa prin pregătirea adecvată a personalului în domeniul planificării strategice şi a managementului public eficient.

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană, portofoliu de proiecte prioritare al Zonei Metropolitane Constanţa actualizate;
- Sistem informatic ”module competenţe partajate” realizat;
- Arhivă electronică realizată pentru minim 900 metri liniari arhivă fizică;
- 44 persoane instruite la nivelul Zonei Metropolitane Constanţa.

Rezultate

Activitatea 1 – Managementul proiectului
Activitatea 2 – Informarea si publicitatea proiectului
Activitatea 3 – Planificare strategica integrata la nivelul Polului National de Crestere Zona Metropolitana Constanta
Activitatea 4 – Sprijinirea introducerii de instrumente, procese de management la nivelul Zonei Metropolitane Constanta

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Consolidarea capacităţii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, în contextul
COVID-19

139409

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 380 / 02 OCT 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

02 OCT 2020

31 OCT 2021

Valoarea totală proiect: 22,681,089.84 LEI

22,672,404.84 LEIValoare eligibilă proiect:

22,672,404.84 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 22,672,404.84 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

Obiectivul general al proiectului vizeaza consolidarea si cresterea capacitatii de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de criza sanitara
COVID – 19 la nivelul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, spital cu destinatie exclusiva pentru ingrijirea pacientilor infectati cu
SARS-CoV-2 conform anexa II a OMS nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul
epidemiei de Coronavirus COVID-19, prin dotarea cu echipamente medicale si de protectie personala, necesare pentru asigurarea unui
tratament corespunzator tuturor pacientilor infectati cu COVID – 19 si pentru diminuarea riscului de contaminare a personalului din cadrul
spitalului si a pacientilor.
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1. Documentatie proiect elaborata:
- cerere de finantare elaborata
- documentatii de atribuire elaborate pentru contractele de servicii si furnizare
- cereri de rambursare/plata elaborate
- rapoarte de progres elaborate
- materiale de promovare realizate si publicate/instalate
- rapoarte de audit elaborate
2. Unitatea de implementare a proiectului (UIP) infiintata:
- Echipa constituita din agajatii proprii ai UAT Constanta conform dispozitia nr. 3038/03.07.2020
- Echipa constituita din agajatii proprii ai spitalului conform decizia nr. 373/24.09.2020
3. Echipamente medicale achizitionate:
- echipamente de laborator – 12 buc
- echipamente camera de garda – 10 buc
- echipamente compartiment imagistica – 2 buc
- echipamente sectie unitate transfuzii – 1 buc
- echipamente terapie intensiva – 49 buc
- echipamente sectii si compartimente spital – 118 buc
4. Echipamente de protectie si substante necesare pentru decontaminare /biocide:
- combinezon de protectie – 86.275 buc
- manusi – 354.305 buc
- masti – 274.663 buc
- botosei – 210.000 buc
- capeline – 210.000 buc
- halate – 250.000 buc
- ochelari protectie – 12.275 buc
- dezinfectant – 5.001 l
- dezinfectant maini – 1000 buc
- dezinfectant maini – 3.000 l
- dezinfectant – 301 fl
- dezinfectant – 51 bd
- spray dezinfectant – 10.000 buc
- servetele dezinfectante - 10.000 buc
- consumabile extractie si kit-uri teste extractie si diagnostic SARS-Cov-2

Rezultate

Activitate: 01. Achizi?ii realizate pâna la momentul depunerii cererii de finan?are
Activitate: 02. Elaborarea documentatiei de proiect
Activitate: 1. Managementul proiectului
Activitate: 2. Informarea si promovarea proiectului
Activitate: 3. Auditul proiectului
Activitate: 4. Decontare achizitii realizate pana la momentul depunerii cererii de finantare
Activitate: 5. Furnizare echipamente si aparatura medicala, dispozitive medicale si de protectie medicala, echipamente pentru transport
specializat, echipamente pentru decontaminare si suport triaj

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltarea Industriilor Creative Şi Culturale În Bazinul Mării Negre - CREA – CENTERSTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 169250 / 16 DEC 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

25 DEC 2020

24 DEC 2022

Valoarea totală proiect: 213,750.00 EURO

213,750.00 EUROValoare eligibilă proiect:

213,750.00 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 196,650.00 EURO

Rambursare efectivă: EURO

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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

Stabilirea şi dezvoltarea unor structuri şi reţele pentru designeri, antreprenori, academicieni şi artişti care operează în domeniul industriilor
culturale şi creative din Bazinul Mării Negre.

1 spaţiiu dotat
17 evenimente organizate pentru colaborarea persoanelor care activează în industriile culturale şi creative.

Rezultate

Achizitia de echipamente si materiale pentru dotarea spatiului
Organizare evenimente
Promovare si publicitate
Deplasari si salarii echipa de proiect

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: REABILITAREA REŢELELOR TERMICE PRIMARE / TRANSPORT AL ENERGIEI TERMICE DIN
MUNICIPIUL CONSTANŢA - ETAPA 1

Informaţii înregistrare solicitare: 58616 / 14 IUN 2021

Valoarea totală proiect: 115,405,074.99

Valoare eligibilă proiect: 97,189,192.26

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficien?ei energetice a sistemului de termoficare la nivelul municipiului Constan?a
prin reducerea pierderilor de energie termica în re?elele termice primare.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea sistemului centralizat de transport a energiei termice în municipiul Constan?a, în vederea asigurarii sustenabilita?ii
acestui sistem pe termen lung.
2. Reducerea pierderilor de energie termica în re?elele de transport, asigurându-se astfel cresterea eficien?ei energetice în întregul
sistem si totodata reducerea costurilor pentru energia termica livrata/vânduta;
3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera ca urmare a reducerii consumului de combustibil cu 11.043,00 t CO2echiv., necesar
pentru producerea energiei termice ce reprezinta pierderile reduse, respectiv 11.040,00 t CO2;
4. Imbunata?irea parametrilor tehnici ai re?elelor termice care se reabiliteaza si ca o consecin?a reducerea costurilor de exploatare si
mentenan?a;
5. Imbunata?irea siguran?ei si calita?ii serviciului de alimentare cu caldura pentru încalzire si apa calda de consum furnizate
consumatorilor casnici si non-casnici.
Proiectul va contribui la cresterea standardelor de viata a popula?iei prin:
- asigurarea unui confort termic ridicat la nivelul solicitarilor consumatorilor;
- îmbunata?irea starii de sanatate ca urmare a reducerii nivelului de emisii de gaze cu efect de sera si a altor poluan?i.
6. Reducerea pierderilor de fluid (agent termic) în re?ele de transport;
7. Cresterea lungimii de re?ele termice primare reabilitate cu 21,6056 km (43,210 km conducte).

1.Cresterea lungimii re?elelor termice primare reabilitate cu 43,210 km re?ea termica primara reabilitata (21,605 km traseu);
2.Reducerea pierderilor de energie termica în re?elele de transport cu 42.311 Gcal/an (177,15 TJ/an)
3.Reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încalzire urbana din municipiul Constan?a ca urmare a investi?iilor
realizate în cadrul prezentului proiect, astfel:
- reducerea emisiilor de CO2 cu 11.040,00 t/an;
- reducerea emisiilor de NOX cu 14,27 t/an;

Rezultate
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- reducerea emisiilor de SO2 cu 6,9 t/an;
- reducerea cantita?ii de pulberi emise cu 0,98 t/an;
- reducere cantitate de gaze cu efect de sera = 11.043,00 t CO2 echiv.

Activităţi finanţate

Activitate: 0.Achizitii premergatoare depunerii cererii de finantare
Activitate: 1.Onorarii legate de planificare/proiectare
Activitate: 2.Cladiri si construc?ii
Activitate: 3.Cheltuieli neprevazute
Activitate: 4.Ajustarea pre?urilor (daca este cazul)
Activitate: 5.Supervizare în cursul executarii lucrarilor de construc?ii
Activitate: 6.Asistenta tehnica
Activitate: 7.Publicitate si informare
Activitate: 8.Consultanta

N/A

Împrumuturi

În calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale, Unitatea Administrativ  Teritorială municipiul  Constanţa are obligaţia de a
îndeplini atribuţiile stabilite prin Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare cât
şi prin celelalte acte normative.

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  6

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAUDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

4233874Cod de înregistrare fiscală/CIF:

11110Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

07/07/1993

8411 - Servicii de administrate publica generalaCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Municipiul Buzău, România, Str. Piata Daciei nr. 1, , judeţul Buzău, cod poştal 120040, RomâniaAdresa poştală:

Telefon/Fax: 0238723265 / 0238710562

cabinet.primar@primariabuzau.roAdresa e-mail:

Pagina Web: https://primariabuzau.ro

PRIMAR

Constantin Toma

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0238723265 / 0238710562

cabinet.primar@primariabuzau.ro

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

DATE FINANCIARE
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Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
BUZAU

UNIRII, nr.209, Localitate
Municipiul Buzău, Cod postal:
,Buzău, România

RO75TREZ16621
A480101XXXX

RO75TREZ16621A480
101XXXX

BUZAU TREZROBU

TREZORERIA
BUZAU

Unirii, nr.209, Localitate
Municipiul Buzău, Cod postal:
120021,Buzău, România

RO35TREZ16621
A426900XXXX

RO35TREZ16621A426
900XXXX

BUZAU

TREZORERIA
BUZAU

UNIRII, nr.209, Localitate
Municipiul Buzău, Cod postal:
120021,Buzău, România

RO22TREZ16621
A480102XXXX

RO22TREZ16621A480
102XXXX

TREZORERIA
BUZAU

TREZORERIA
BUZAU

UNIRII, nr.209, Localitate
Municipiul Buzău, Cod postal:
120021,Buzău, România

RO70TREZ16650
4102X013153

RO70TREZ166504102
X013153

TREZORERIA
BUZAU

EXERCIŢII FINANCIARE -

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune urbana a Municipiului Buzau prin
achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere

7251

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1560 / 09 MAI 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

09 MAI 2011

09 IUL 2012

Valoarea totală proiect: 2,749,933.64 LEI

1,997,482.50 LEIValoare eligibilă proiect:

34,066.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,106,157.00 LEI

Rambursare efectivă: 2,106,157.00 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: amplificarea interventiilor publice in rezolvarea problemelor comunitare de ordin social in zona de actiune urbana pana
in 2015, prin dezvoltarea de servicii de prevenire a criminalitatii, contribuind la cresterea sigurantei si a gradului de atractivitate a zonei de
actiune urbana.

Obiectivul specific: Achiziţionarea si instalare unui sistem de supraveghere necesar pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii
în zona de actiune- municipiul Buzau.

Cresterea gradului de siguranta a populatiei din zona de actiune urbana
Locuri de munca create in faza de executie a proiectului: 34
Locuri de munca pastrate in urma implementarii proiectului: 8
Atragerea de noi agenti economici, datorita punerii la dispozitie a unei infrastructuri moderne pentru siguranta populatiei;

Rezultate

FINANŢĂRI
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Imbunatatirea imaginii orasului Buzau , in special, si a Regiunii de Sud Est, in general, prin atragerea de fonduri structurale pentru
investitii in infrastructura serviciilor sociale.
Cresterea gradului de informare a populatiei si institutiilor publice din Regiunea de Sud Est cu privire la fondurile structurale, in general

Activitatea finantata prin proiect a fost achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea monumentului istoric "Ansamblul Conacului Marghiloman" (Vila Albatros, Parc
Marghiloman), Municipiul Buzau

7263

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1561 / 09 MAI 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

09 MAI 2011

09 IUL 2014

Valoarea totală proiect: 27,303,916.42 LEI

21,324,004.00 LEIValoare eligibilă proiect:

426,480.08 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 20,897,523.92 LEI

Rambursare efectivă: 20,897,523.92 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: cresterea gradului de atractivitate a zonelor de petrecere a timpului liber şi a obiectivelor culturale şi turistice, precum
şi imbunatatirea calităţii vietii pentru comunitate, turisti şi investitori prin amenajarea spatiilor publice destinate petrecerii timpului liber şi a
obiectivelor de patrimoniu din zona de actiune urbană, pana în 2015.

Obiective specifice: reabilitarea monumentului istoric „Ansamblul Conacului Marghiloman”, prin:
• lucrari reabilitare a Vilei Albatros şi a terenului aferent, incluzand: refacere racorduri instalatii în incinta, Iluminat exterior -
iluminat decorativ incinta si constructie, spatii verzi, obiecte de mobilier urban, punere în valoare monumente, în vederea renovare vilei.
• lucrari reabilitare a parcului Marghiloman

Reabilitarea monumentului istoric "Ansamblul Conacului Marghiloman", prin: lucrari de reabilitare a Vilei Albatros si a terenului aferent,
incluzand refacere racorduri instalatii in incinta, iluminat exterior - iluminat decorativ incinta si constructie, spatii verzi, obiecte de mobilier
urban, punere in valoare monumente. Conacul reabilitat a primit functiunea de centru cultural Alexandru Marghiloman.

Totodata s-au realizat si lucrari de reabilitare a parcului Marghiloman. S-au creat 20 de noi locuri de munca.

Rezultate

Activitatea finantata prin proiect a constat in reabilitarea monumentului istiroc "Ansamblul Conacului Marghiloman".

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare retele de drumuri si statii de transport din zona de actiune urbana a Municipiului Buzau

7265

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1559 / 09 MAI 2011
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Dată începere:

Dată finalizare:

09 MAI 2011

09 IUL 2015

Valoarea totală proiect: 21,970,313.19 LEI

21,705,663.00 LEIValoare eligibilă proiect:

549,853.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 13,963,684.00 LEI

Rambursare efectivă: 13,963,684.00 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 a fost dezvoltarea infrastructurii de transport in scopul eliminarii barierelor de accesibilitate catre si in
interiorul zonei de actiune urbana Mihai Viteazu - Marghiloman din Municipiul Buzau pentru diminuarea disparitatilor ce caracterizeaza
aceasta zona in comparatie cu restul orasului, pana in 2015, contribuind totodata la imbunatatirea gradului de atractivitate a Regiunii Sud-
Est, la cresterea calitatii vietii si la crearea de noi locuri de munca.

Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea a 9500 m strazi si amenajarea a 26 statii de transport, in Municipiul Buzau

Facilitarea mobilitatii populatiei si a bunurilor
Cresterea traficului de marfa si pasageri pe strazile modernizate
Reducerea costurilor de transport de marfuri si calatori
Imbunatatirea accesului pe pietele regionale
Cresterea eficientei activitatilor economice
Locuri de munca nou create in faza de executie: 60
Locuri de munca mentinute la finalul implementarii proiectului: 2
Cresterea mobilitatii fortei de munca
Economisirea de energie si timp (reducerea timpului de transport)*
Cresterea raportului dintre nivelul emisiilor de noxe in atmosfera dupa implementarea proiectului si nivelul emisiilor de noxe in atmosfera
inainte de implementarea proiectului
Cresterea numarului de turisti pt strada Cuza Voda
Cresterea numarului de persoane care folosesc mijloacele de transport in comun**

Rezultate

Activitatatile finantata prin proiect au fost cele de reabilitare infrastructura strazi si amenajare statii de transport.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare Corp 6 - Colegiul National B.P. Haşdeu, Municipiul Buzău

53541

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4926 / 28 NOI 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

29 NOI 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,474,958.58 LEI
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2,841,227.65 LEIValoare eligibilă proiect:

56,824.55 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,784,403.10 LEI

Rambursare efectivă: 2,784,403.10 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 „Reabilitare Corp C6 - Colegiul National B. P. Hasdeu” il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de
educatie in municipiul  Buzau in vederea asigurarii unui proces educational la standarde europene.

Obiectivul specific al proiectului consta in „Reabilitare Corpul C6- Colegiul National B. P. Hasdeu” municipiul Buzau, judetul Buzău, intr-o
perioada de 14 luni.

Rezultatul imediat (direct) a fost: o unitate de invatamant reabilitata.
Rezultate induse (indirecte): aceste lucrari de reabilitare au determinat cresterea conditiilor in care elevii si profesorii isi desfasoara
activitatea.

Rezultate

Activitatea finantata prin proiect a fost reabilitare Corp C6 - Colegiul National B.P. Hasdeu.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare Corp 7 Colegiul National BP Hasdeu

53542

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4941 / 09 DEC 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

09 DEC 2014

09 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 1,600,032.60 LEI

986,222.52 LEIValoare eligibilă proiect:

19,724.45 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 966,498.07 LEI

Rambursare efectivă: 966,498.07 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare Corp C7 - Colegiul National B. P. Hasdeu” il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de
educatie in municipiul  Buzau in vederea asigurarii unui proces educational la standarde europene.

Obiectivul specific al proiectului consta in „Reabilitare Corpul C7 - Colegiul National B. P. Hasdeu” municipiul Buzau, judetul Buzău, intr-o
perioada de 14 luni.

Rezultatul imediat (direct) a fost: o unitate de invatamant reabilitata.
Rezultate induse (indirecte): aceste lucrari de reabilitare au determinat cresterea conditiilor in care elevii si profesorii isi desfasoara
activitatea.

Rezultate

Activitatea finantata prin proiect a fost reabilitare Corp C7 - Colegiul National B.P. Hasdeu.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinţe C2, 12E si C5  din Municipiul Buzau

119296

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 587 / 23 OCT 2017
Dată începere:

Dată finalizare:

23 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 5,237,845.42

5,224,330.63Valoare eligibilă proiect:

2,089,732.25Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,134,598.38

Rambursare efectivă: 3,134,598.38

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:
Crearea/mentinerea de locuri de munca si promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de
locuinte din municipiul Buzau, cu impact direct in reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte C2, cartier Episcopiei, PT 16/5, Municipiul Buzau in scopul
îmbunatatirii conditiilor de confort interior, reducerii consumurilor energetice, dar si a reducerii emisiilor poluante generate de producerea,
transportul si consumul de energie.
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2. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte 12E, strada Unirii, Municipiul Buzau, in scopul imbunatatirii
conditiilor de confort interior, reducerii consumurilor energetice, dar si a reducerii emisiilor poluante generate de producerea, transportul si
consumul de energie;
3. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte C5, Cartier Episcopiei, PT 16, Nr.1, Municipiul Buzau in scopul
imbunatatirii conditiilor de confort interior, reducerii consumurilor energetice, dar si a reducerii emisiilor poluante generate de producerea,
transportul si consumul de energie.

1. Blocul de locuinte C2, cartier Episcopiei, PT 16/5, Municipiul Buzau, reabilitat termic.
2. Blocul de locuinte 12E, strada Unirii, Municipiul Buzau, reabilitat termic.
3. Blocul de locuinte C5, Cartier Episcopiei, PT 16, Nr.1, reabilitat termic

Rezultate

Realizarea lucrarilor de reabilitare termica a 3 blocuri de locuinte situate in municipiul Buzau, obiective ce însumeaza un numar de 171 de
apartamente in care locuiesc 370 de persoane.
Activitati de reabilitare termica propuse pentru cele 3 blocuri sunt:
In vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuin?e, se vor efectua urmatoarelor lucrari:
-izolarea termica a pere?ilor exteriori;
-înlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente, cu tâmplarie performanta energetic;
-reabilitarea spa?iului de intrare în cladire;
-termo - hidroizolarea planseului terasa;
- izolarea termica a planseului peste subsol pentru blocul C5, cartier Episcopiei, PT 16, Nr.1.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte B4 D.Filipescu si Gerom 2 din Municipiul Buzau

119297

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1759 / 05 APR 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

05 APR 2018

Valoarea totală proiect: 987,161.81 LEI

978,443.41 LEIValoare eligibilă proiect:

391,377.37 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 587,066.04 LEI

Rambursare efectivă: 587,066.04 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
Crearea/mentinerea de locuri de munca si promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de
locuinte din municipiul Buzau, cu impact direct in reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS.1: Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte B4, strada D. Filipescu, Municipiul Buzau in scopul
imbunatatirii conditiilor de confort interior, reducerii consumurilor energetice, dar si a reducerii emisiilor poluante generate de producerea,
transportul si consumul de energie.
2. OS.2: Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte Gerom 2, Aleea Industriei, nr.1-3, Municipiul Buzau in
scopul îmbunata?irii condi?iilor de confort interior, reducerii consumurilor energetice, dar si a reducerii emisiilor poluante generate de
producerea, transportul si consumul de energie.
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1. 1. Blocul de locuinte B4, strada D. Filipescu, Municipiul Buzau reabilitat termic, in scopul imbunatatirii conditiilor de confort interior,
reducerii consumurilor energetice, dar si a reducerii emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.
2. 2. Blocul de locuinte Gerom 2, Aleea Industriei, nr.1-3, Municipiul Buzau reabilitat termic, in scopul îmbunata?irii conditiilor de confort
interior, reducerii consumurilor energetice, dar si a reducerii emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de
energie.

Rezultate

Realizarea lucrarilor de reabilitare termica a 2 blocuri de locuinte situate in municipiul Buzau, obiective ce însumeaza un numar de 133 de
apartamente in care locuiesc 305 de persoane.
Lucrarile de reabilitare termica propuse pentru blocul B4, strada D. Filipescu, sunt urmatoarele:
-izolarea termica a pere?ilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat ignifugat (Euroclasa B-s2-d0), de 10 cm grosime pe partea
exterioara;
-înlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente;
-reabilitarea spa?iului de intrare în cladire: prin înlocuirea usilor metalice de acces (principal si secundar), existente, cu usi tip termopan.
-termo - hidroizolarea planseului terasa: se propune îndepartarea straturilor existente pâna la stratul existent de termoizola?ie, apoi se
aplica termosistemul nou, din polistiren extrudat ignifugat XPS cu grosimea de 20 cm.
-izolarea termica a planseului peste subsol: partea inferioara a planseului (tavanul subsolului) se va placa cu un strat de polistiren
expandat ignifugat de 15 cm (Euroclasa B-s2-d0).
Lucrarile de reabilitare termica propuse pentru blocul Gerom 2, Aleea Industriei, nr.1-3, sunt urmatoarele:
-izolarea termica a pere?ilor exteriori: cu un strat de polistiren expandat ignifugat (Euroclasa B-s2-d0), de 10 cm grosime pe partea
exterioara;
-înlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente;
-reabilitarea spa?iului de intrare în cladire: prin înlocuirea usilor metalice de acces (principal si secundar), existente, cu usi tip termopan si
termoizolarea windfangului.
-termo - hidroizolarea planseului terasa;
-izolarea termica a planseului peste subsol.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie

118335

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 164 / 03 IUL 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

03 IUL 2018

Valoarea totală proiect: 284,493.96 LEI

284,493.96 LEIValoare eligibilă proiect:

5,689.87 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 278,804.09 LEI

Rambursare efectivă: 278,804.09 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

1. OS 1 Consolidatea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul institutiei prin elaborarea, revizuirea si
simplificarea procedurilor administrative in materie de etica si integritate.
2. OS 2 Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin imbunatatirea/consolidarea capacitatii de autoevaluare periodica,
identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la nivelul institutiei publice locale.
3. OS 3 Cresterea gradului de constientizare a publicului si societatii civile cu privire la impactul fenomenului coruptiei, prin derularea unei
campanii de informare publica, organizarea de dezbateri in plan local si promovarea bunelor practici anticoruptie;
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4. OS 4 Imbunatatirea cunostintelor si competentelor unui numar de 25 de persoane din cadrul UAT Municipiul Buzau, personal de
conducere si executie din primarie privind masurile de prevenire a coruptiei si a standardelor de integritate.

1. Rezultat program 3 – Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in autoritatile si
institutiile publice; - Rezultat proiect 1 – Un set de mecanisme si proceduri privind etica si integritatea adoptate in cadrul UAT Municipiul
Buzau;
2. Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in
autoritatile si institutiile publice; – Rezultat proiect 2 – Set de masuri de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate si implementate.
3. Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in
autoritatile si institutiile publice; – Rezultat proiect 3 - O campanie de constientizare a publicului cu privire la coruptie, drepturile si
obligatiile pe care acestia le au in raport cu institutia prin intermediul unor materiale informative.
4. Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in
autoritatile si institutiile publice; – Rezultat proiect 4 – Parteneriate consolidate cu societatea civila cu scopul de a monitoriza si evalua
implementarea masurilor anticoruptie
5. Rezultat program 6 - Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste
prevenirea coruptiei; – Rezultat proiect 5 - 25 de persoane din cadrul UAT Municipiul Buzau instruite si certificate in domeniul prevenirii
coruptiei, transparentei, eticii si integritatii

Rezultate

Crearea unor mecanisme inexistente in cadrul UAT Buzau: elaborarea unor ghiduri privind conflictul de interese, consilierea etica si
diseminarea acestora in randul anagajatilor si a institutiilor subordonate; derularea unei campanii de constientizare in randul cetatenilor;
promovarea organizarii de dezbateri periodice in plan local cu societatea civila si promovarea
bunelor practici anticoruptie.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea in vederea cresteriii eficientei energetice cladiri publice - Scoala Gimnaziala nr.11-Corp
C1

118287

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3257 / 28 SEP 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

28 SEP 2018

Valoarea totală proiect: 5,502,074.51 LEI

3,354,800.58 LEIValoare eligibilă proiect:

67,096.01 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,287,704.57 LEI

Rambursare efectivă: 3,287,704.57 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

Cresterea eficientei energetice în cladirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari,
deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau,2015-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. 1. Eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale nr 11 - Corp C1

1. R.1 Documentatia tehnico- economica realizata Documentatia tehnico - economica este constituita din: Documentatia Tehnico-
Economica -Faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, Expertiza Tehnica, Raportul de Audit energetic, Documentatiile

Rezultate
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tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor, obtinerea avizelor; Avizele si acordurile necesare depunerii cererii de finantare obtinute.
2. R 2. Certificatul de Urbanism obtinut
3. R3. Cerere de finantare si anexe, elaborate
4. R4. Dosarul de finantare incarcat in sistemul My SMIS si transmis
5. R 5.Procedura de achizitie a serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic, finalizata
6. R 6. DocumentatiaTehnico-Economica -Faza Proiect Tehnic, elaborata Autorizatia de construire, obtinuta
7. R7. Procedura de achizitie de lucrari de eficientizare energetica, realizata
8. R8. Procedura de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier, realizata
9. R9. Procedura de achizitie a serviciilor de informare si publicitate, realizata
10. R10. Procedura de achizitie a serviciilor de consultanta privind managementul proiectului, realizata
11. R11. Executia efectiva a lucrarilor de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice
Indicator de realizare (de output) aferent cladirii
1 Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului : 207.16
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 29.03
2. Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului : 1092732.04
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 274113.42
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat)
1. Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
Valoare la începutul implementarii proiectului 89.57
Valoare la finalul implementarii proiectului 22.47
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare)
1.Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:
Valoare la începutul implementarii proiectului 473.58
Valoare la finalul implementarii proiectului 83.49
-pentru încalzire/racire
Valoare la începutul implementarii proiectului 354.08
Valoare la finalul implementarii proiectului 46.64
2.Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
Valoare la începutul implementarii proiectului 0
Valoare la finalul implementarii proiectului 69.64
-pentru încalzire/racire
Valoare la începutul implementarii proiectului 0
Valoare la finalul implementarii proiectului 35.31
-pentru preparare apa calda de consum
Valoare la începutul implementarii proiectului 0
Valoare la finalul implementarii proiectului 34.32
12. R 12. Serviciile de dirigentie de santier, furnizate conform Contractului
Numar de rapoarte ale dirigintelui de santier
13. R 13. Serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, furnizate
14. R 14. Serviciile de informare si publicitate, furnizate in concordanta cu anexa la Contractul de Finantare - Instructiuni de informare si
publicitate .
- 1 panou informativpentru perioada de executie a lucrarilor
- 1 placa definitiva amplasata dupa finalizarea lucrarilor
- autocolante pentru toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului
- 2 comunicate de presa (1 comunicat la inceput proiect si 1 comunicat la finalul proiectului).
- fotografii ale evenimentelor organizate in cadrul proiectului
15. R15. Serviciile de consultanta, furnizate
-cereri de plata/rambursare realizate
-rapoarte de progres realizate
16. R 16. Certificatului de performanta energetica, la finalizarea proiectului, obtinut

Prin intermediul acestui proiect se intentioneaza reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice a Scolii Gimnaziale nr 11 - Corp C1
din Municipiul Buzau, judetul Buzau.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Implementarea managementului calitatii serviciilor furnizate de Municipiul Buzau

119892

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 269 / 16 OCT 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

16 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 398,765.85 LEI

396,576.25 LEIValoare eligibilă proiect:

7,931.52 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 388,644.73 LEI

Rambursare efectivă: 388,644.73 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 este implementarea unui sistem unitar pentru managementul serviciilor furnizate de catre Municipiul
Buzau si pentru managementul comunicarii, care va asigura optimizarea proceselor de lucru si cresterea calitatii serviciilor prestate
pentru cetateni si mediul de afaceri.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Elaborarea procedurilor de lucru pentru managementul calitatii si performantei serviciillor furnizate de Municipiul Buzau (parte a
sistemului de management al calitatii ISO 9001), care sa permita asigurarea unei abordari unitare si eficiente a tuturor proceselor aferente
si integrarea acestora in sistemul general de management al calitatii.
2. Implementarea unui sistem informatic suport pentru procedurile de lucru ce eficientizeaza activitatea
3. Extinderea cunostin?elor si abilitatilor personalului din Municipiul Buzau pentru utilizarea sistemului informatic pentru asigurarea
eficienta a managementului serviciilor.

1. R2: Sisteme de management al performan?ei si calita?ii corelate cu Planul de ac?iune în etape implementat în administratia publica
locala; Acest rezultat de program se atinge prin urmatoarele rezultate de proiect
Rezultat 1 proiect: Sistem de management al performan?ei si calitatii serviciilor furnizate de Primaria Municipiului Buzau (ISO 9001)
extins prin optimizarea a 7 proceduri existente si elaborarea a 5 noi proceduri de lucru.
2. R2: Sisteme de management al performan?ei si calita?ii corelate cu Planul de ac?iune în etape implementat în administratia publica
locala;
Acest rezultat de program se atinge prin
Rezultat proiect 2: 1 sistem informatic suport pentru implementarea sistemului de management al calitatii serviciilor furnizate la nivelul
Municipiului Buzau.
3. R5: Cunostinte si abilitati ale personalului din autorita?ile si institutiile publice locale îmbunatatite, în vederea sprijinirii
masurilor/actiunilor vizate de acest obiectiv specific.
Acest rezultat de program se atinge prin:
Rezultat proiect 3: 30 persoane instruite si certificate pentru aplicarea managementului calitatii si utilizarea sistemului informatic dezvoltat
prin proiect, ca suport pentru implementarea sistemului de management al calitatii.

Rezultate

Proiectul are in vedere optimizarea procedurilor ISO actuale, elaborarea unora noi si implementarea unui sist informatic suport pentru
aplicarea procedurilor ISO.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice - Gradinita cu program prelungit
"Cei sapte pitici" - Corp C1

118288

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3362 / 25 OCT 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

25 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 3,742,078.26 LEI

2,565,772.68 LEIValoare eligibilă proiect:

51,315.45 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,514,457.23 LEI

Rambursare efectivă: 2,514,457.23 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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
Cresterea eficientei energetice în cladirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari,
deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau,2015-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Eficientizarea energetica a Gradinitei cu program prelungit "Cei sapte pitici" - Corp C1, municipiul Buzau, judetul Buzau

1. R.1 Documentatia tehnico- economica realizata Documentatia tehnico - economica este constituita din: Documentatia Tehnico-
Economica -Faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, Expertiza Tehnica, Raportul de Audit energetic, Documentatiile
tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor, obtinerea avizelor; Avizele si acordurile necesare depunerii cererii de finantare obtinute.
2. R 2. Certificatul de Urbanism obtinut
3. R3. Cerere de finantare si anexe, elaborate
4. R4. Dosarul de finantare incarcat in sistemul My SMIS si transmis
5. R 5.Procedura de achizitie a serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic, finalizata
6. R 6. DocumentatiaTehnico-Economica -Faza Proiect Tehnic, elaborata Autorizatia de construire, obtinuta
7. R7. Procedura de achizitie de lucrari de eficientizare energetica, realizata
8. R8. Procedura de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier, realizata
9. R9. Procedura de achizitie a serviciilor de informare si publicitate, realizata
10. R10. Procedura de achizitie a serviciilor de consultanta privind managementul proiectului, realizata
11. R11. Executia efectiva a lucrarilor de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice
Indicator de realizare (de output) aferent cladirii
1.Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului : 223.5
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 23,5
2.Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului : 1125024.87
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 216563.86
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat)
1.Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
Valoare la începutul implementarii proiectului: 78,5
Valoare la finalul implementarii proiectului 10,36
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare)
1.Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:
Valoare la începutul implementarii proiectului 694.4
Valoare la finalul implementarii proiectului 91.29
-pentru încalzire/racire
Valoare la începutul implementarii proiectului 591.02
Valoare la finalul implementarii proiectului 51.83
2.Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
Valoare la începutul implementarii proiectului 0
Valoare la finalul implementarii proiectului 79.05
-pentru încalzire/racire
Valoare la începutul implementarii proiectului 0
Valoare la finalul implementarii proiectului 42.38
-pentru preparare apa calda de consum
Valoare la începutul implementarii proiectului 0
Valoare la finalul implementarii proiectului 36.66
12. R 12. Serviciile de dirigentie de santier, furnizate conform Contractului
Numar de rapoarte ale dirigintelui de santier
13. R 13. Serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, furnizate
14. R 14. Serviciile de informare si publicitate, furnizate in concordanta cu anexa la Contractul de Finantare - Instructiuni de informare si
publicitate .
- 1 panou informativpentru perioada de executie a lucrarilor
- 1 placa definitiva amplasata dupa finalizarea lucrarilor
- autocolante pentru toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului

Rezultate
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- 2 comunicate de presa (1 comunicat la inceput proiect si 1 comunicat la finalul proiectului).
- fotografii ale evenimentelor organizate in cadrul proiectului
15. R15. Serviciile de consultanta, furnizate
-cereri de plata/rambursare realizate
-rapoarte de progres realizate
16. R 16. Certificatului de performanta energetica, la finalizarea proiectului, obtinut

Prin intermediul acestui proiect se intentioneaza reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice a Gradinitei cu Program Prelungit
"Cei sapte pitici" din Municipiul Buzau, judetul Buzau.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice-Liceul Henri Coanda - Corp C 4
(Scoala veche si Scoala noua)

117968

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3319 / 25 OCT 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

25 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 3,432,684.65 LEI

3,056,107.04 LEIValoare eligibilă proiect:

61,122.14 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,994,984.90 LEI

Rambursare efectivă: 2,994,984.90 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

Obiective proiect
Cresterea eficien?ei energetice în cladirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari,
deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau,2015-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Eficientizarea energetica a Liceului Henri Coanda - corpul C4 (Scoala Veche si Scoala Noua), municipiul Buzau, judetul Buzau

1. R.1 Documentatia tehnico- economica realizata Documentatia
tehnico - economica este constituita din: Documentatia Tehnico-Economica -Faza
Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, Expertiza Tehnica, Raportul de Audit
energetic, Documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor, obtinerea avizelor;
Avizele si acordurile necesare depunerii cererii de finantare obtinute
2. R 2. Certificatul de Urbanism obtinut
3. R3. Cerere de finantare si anexe, elaborate
4. R4. Dosarul de finantare incarcat in sistemul My SMIS si transmis
5. R 5.Procedura de achizitie a serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic, finalizata
6. R 6. DocumentatiaTehnico-Economica -Faza Proiect Tehnic, elaborata
Autorizatia de construire, obtinuta
7. R7. Procedura de achizitie de lucrari de eficientizare energetica, realizata
8. R8. Procedura de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier, realizata
9. R9. Procedura de achizitie a serviciilor de informare si publicitate, realizata
10. R11. Procedura de achizitie a serviciilor de consultanta privind managementul proiectului, realizata
11. R 12. Executia efectiva a lucrarilor de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice
1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2):

Rezultate
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Valoare la inceputul implementarii proiectului – 142,04
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) -27,95
2. Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului – 777291,08
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output) -243533,01
3. Consumul anual de energie finala in cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
Valoare la inceputul implementarii proiectului – 63.7
Valoare la finalul implementarii proiectului – 19,96
4. Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total
Valoare la inceputul implementarii proiectului -382,07
Valoare la finalul implementarii proiectului - 89,6
din care:
Consumul anual specific de energie primara pentru incalzire/racire (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului – 261,84
Valoare la finalul implementarii proiectului – 47,01
5. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0
Valoare la finalul implementarii proiectului – 70,12
din care:
A.Consumul anual de energie primara din surse regenerabile pentru incalzire/racire (kWh/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0,00
Valoare la finalul implementarii proiectului - 30,11
B. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile pentru preparare apa calda de consum(kWh/an)
Valoare la inceputul implementarii proiectului - 0,00
Valoare la finalul implementarii proiectului – 40,01,00
12. R 13. Serviciile de dirigentie de santier, furnizate conform Contractului
Rapoarte ale dirigintelui de santier, finalizate
13. R 14. Serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, furnizate
14. R 15. Serviciile de informare si publicitate, furnizate in concordanta cu anexa la Contractul de Finantare - Instructiuni de
informare si publicitate .
- 1 panou informativpentru perioada de executie a lucrarilor
- 1 placa definitiva amplasata dupa finalizarea lucrarilor
- autocolante pentru toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului
- 2 comunicate de presa (1 comunicat la inceput proiect, si 1 comunicat la finalul proiectului).
- fotografii ale evenimentelor organizate in cadrul proiectului.
15. R16. Serviciile de consultanta, furnizate
cereri de plata/rambursare realizate
rapoarte de progres realizate
16. R 17. Certificatului de performanta energetica, la finalizarea proiectului, obtinut

UAT Municipiul Buzau a ales sa propuna reabilitarea cladirilor Liceului Henri Coanda, datorita suprafetelor foarte mari incalzite/racite, a
consumurilor mari realizate, a numarului mare de ore de utilizare a cladirilor si, nu in ultimul rand, datorita categoriei si numarului mare de
beneficiri directi si indirecti (elevii si profesorii scolii). Din punct de vedere al costurilor de intretinere, UAT Municipiul Buzau va fi un
beneficiar direct, avand in vedere calitatea sa de ordonator principal de credite.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sisteme informatice inovative pentru simplificare administrativa si optimizare a furnizarii serviciilor
pentru cetateni

126446

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 278 / 26 NOI 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

26 NOI 2018

Valoarea totală proiect: 2,864,393.07 LEI

2,864,393.07 LEIValoare eligibilă proiect:

57,287.86 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,807,105.21 LEI

Rambursare efectivă: 2,807,105.21 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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
Simplificare administrativa si optimizarea serviciilor online furnizate catre cetateni, inclusiv prin digitizarea arhivei la nivelul Primariei
Municipiului Buzau, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al POCA "Introducerea de sisteme si standarde comune în
administra?ia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP".
Implementarea acestui proiect va avea ca efect imbunatatirea proceselor interne ale institutiei si serviciile furnizate catre ceta?eni/mediu
de afaceri, contribuind la atingerea obiectivelor Strategiei pentru consolidarea administratiei publice 2014-2020 (SCAP) - II.3, II.4 si II.5,
III.1 si III.2.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Optimizarea activita?ilor interne ale functionarilor, prin implementarea unei platforme integrate de management al activita?ilor si al
înregistrarilor, inclusiv prin digitalizarea si gestiunea electronica a arhivei primariei Buzau
2. Configurarea unor noi servicii în portal
3. Îmbunatatirea abilitatilor si cunostintelor personalului municipiului Buzau în pentru utilizarea sistemelor informatice dezvoltate prin
proiect si pentru gestionarea documentelor electronice

1. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocra?iei pentru ceta?eni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru ceta?eni implementate. Acest rezultat de program se atinge prin urmatorul rezultat de
proiect:
Rezultat proiect 1: Document cu cerin?e func?ionale pentru implementarea de servicii electronice folosind instrumentele informatice front-
office si back-office achizi?ionate prin proiect, prin analiza fluxurilor de lucru actuale
2. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocra?iei pentru ceta?eni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru ceta?eni implementate.
Acest rezultat de program se atinge prin urmatorul rezultat de proiect:
Rezultat proiect 2: Servicii electronice configurate în portalul Primariei si accesibile beneficiarilor serviciilor administra?iei locale, ca
alternativa la furnizarea tradi?ionala prin ghiseu
3. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocra?iei pentru ceta?eni la nivel local corelate cu Planul integrat
de simplificare a procedurilor administrative pentru ceta?eni implementate.
Acest rezultat de program se atinge prin urmatorul rezultat de proiect:
Rezultat proiect 3: Platforma informatica back-office (managementul documentelor, arhiva precum si aplica?ii specializate pentru
managementul veniturilor si a patrimoniului) configurata, implementata si integrata cu platforma portal front-office, inclusiv
echipamente hardware pentru sus?inerea func?ionarii subsistemelor integrate
4. Rezultat program 3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru ceta?eni implementate.
Acest rezultat de program se atinge prin urmatorul rezultat de proiect:
Rezultat proiect 4: Arhiva electronica de documente constituita si accesibila
5. Rezultat program 5: Cunostin?e si abilita?i ale personalului din autorita?ile si institu?iile publice locale îmbunata?ite, în vederea
sprijinirii masurilor/ac?iunilor vizate de acest obiectiv specific
Acest rezultat de program se atinge prin urmatorul rezultat de proiect:
Rezultat proiect 5: 210 persoane instruite din cadrul Municipiului Buzau în utilizarea si administrarea sistemelor dezvoltate prin
proiect

Rezultate

Prin implementarea acestui proiect se urmareste realizarea:
- unei Platforme informatice back-office pentru managementul fluxului de lucru al dosarelor, cu module pentru semnare electronica si
management arhiva achizi?ionata, configurata, implementata si integrata cu platforma portal front-office
- unei Platforme informatice back-office de aplicatii specializate pentru managementul veniturilor si a patrimoniului
- unor servicii electronice suplimentare configurate în portalul Primariei si accesibile beneficiarilor serviciilor administratiei locale, ca
alternativa la furnizarea traditionala prin ghiseu
- unei Arhive electronice de documente constituita si accesibila
- unui Plan pentru informarea si atragerea utilizatorilor serviciilor electronice implementat
- Personal instruit din cadrul Municipiului Buzau în utilizarea/administrarea sistemelor dezvoltate prin proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice - Liceul Henri Coanda - Corp C5
(Internat)

118231

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: 3907 / 07 MAR 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

07 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 5,411,959.02 LEI

5,126,307.88 LEIValoare eligibilă proiect:

102,526.16 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 5,023,781.72 LEI

Rambursare efectivă: 5,023,781.72 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
Cresterea eficien?ei energetice în cladirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari,
deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau,2015-2020.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Eficientizarea energetica a Liceului Henri Coanda - corpul C5 (Internat), municipiul Buzau, judetul Buzau

1. R.1 Documentatia tehnico- economica realizata Documentatia tehnico - economica este constituita din: Documentatia Tehnico-
Economica -Faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, Expertiza Tehnica, Raportul de Audit energetic,
Documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor, obtinerea avizelor; Avizele si acordurile necesare depunerii cererii
de finantare obtinute.
2. R 2. Certificatul de Urbanism obtinut
3. R3. Cerere de finantare si anexe, elaborate
4. R4. Dosarul de finantare incarcat in sistemul My SMIS si transmis
5. R 5.Procedura de achizitie a serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic, finalizata
6. R 6. DocumentatiaTehnico-Economica -Faza Proiect Tehnic, elaborata Autorizatia de construire, obtinuta
7. R7. Procedura de achizitie de lucrari de eficientizare energetica, realizata
8. R8. Procedura de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier, realizata
9. R9. Procedura de achizitie a serviciilor de informare si publicitate, realizata
10. R10. Procedura de achizitie a serviciilor de consultanta privind managementul proiectului, realizata
11. R 11. Executia efectiva a lucrarilor de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice
Indicator de realizare (de output) aferent cladirii
1.Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului: 168.98
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 36.16
2.Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului: 927611.25
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 276002.12
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat)
1.Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
Valoare la începutul implementarii proiectului:76.03
Valoare la finalul implementarii proiectului:22.62
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare)
1.Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:
Valoare la începutul implementarii proiectului:376.03
Valoare la finalul implementarii proiectului:95.86
-pentru încalzire/racire
Valoare la începutul implementarii proiectului:202.99

Rezultate
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Valoare la finalul implementarii proiectului:21.74
2.Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
Valoare la începutul implementarii proiectului:0
Valoare la finalul implementarii proiectului:73.10
-pentru încalzire/racire
Valoare la începutul implementarii proiectului:0
Valoare la finalul implementarii proiectului:16.03
-pentru preparare apa calda de consum
Valoare la începutul implementarii proiectului:0
Valoare la finalul implementarii proiectului:57.08
12. R 12. Serviciile de dirigentie de santier, furnizate conform Contractului
Numar de rapoarte ale dirigintelui de santier
13. R 13. Serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, furnizate
14. R 14. Serviciile de informare si publicitate, furnizate in concordanta cu anexa la Contractul de Finantare - Instructiuni de
informare si publicitate .
- 1 panou informativ pentru perioada de executie a lucrarilor
- 1 placa definitiva amplasata dupa finalizarea lucrarilor
- autocolante pentru toate echipamentele achizitionate in cadrul proiectului
- 2 comunicate de presa (1 comunicat la inceput proiect si 1 comunicat la finalul proiectului).
- fotografii ale evenimentelor organizate in cadrul proiectului
15. R15. Serviciile de consultanta, furnizate
-cereri de plata/rambursare realizate
-rapoarte de progres realizate
16. R 16. Certificatului de performanta energetica, la finalizarea proiectului, obtinut

Prin intermediul acestui proiect se intentioneaza reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice a Liceului Henri Coanda - corp C5
(Internat) din Municipiul Buzau, judetul Buzau.

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Reabilitarea in vederea cresterii eficientei energetice cladiri publice - Liceul Henri Coanda - Corp
C2 (Corp tehnic)

Informaţii înregistrare solicitare: 15129 / 03 OCT 2017

Valoarea totală proiect: 2,626,792.08

Valoare eligibilă proiect: 2,275,613.32

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului a fost cresterea eficien?ei energetice în cladirile publice din municipiul Buzau, îndeosebi a celor care
înregistreaza consumuri energetice mari, deziderat al Planului de Actiune pentru Energie Durabila al Municipiului Buzau, 2015-2020.
Obiectivul specific al proiectului a fost Eficientizarea energetica a Liceului Henri Coanda - corpul C2 (Corp tehnic), municipiul Buzau,
judetul Buzau

1. Documentatia tehnico- economica realizata Documentatia tehnico - economica este constituita din: Documentatia Tehnico-Economica -
Faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii, Expertiza Tehnica, Raportul de Audit energetic, Documentatiile tehnice pentru
obtinerea avizelor, acordurilor, obtinerea avizelor; Avizele si acordurile necesare depunerii cererii de finantare obtinute
2. Certificatul de Urbanism obtinut
3. Cerere de finantare si anexe, elaborate
4. Dosarul de finantare incarcat in sistemul My SMIS si transmis
5. Procedura de achizitie a serviciilor privind elaborarea proiectului tehnic, finalizata
6. DocumentatiaTehnico-Economica -Faza Proiect Tehnic, elaborata Autorizatia de construire, obtinuta
7. Procedura de achizitie de lucrari de eficientizare energetica, realizata
8. Procedura de achizitie a serviciilor de dirigentie de santier, realizata
9. Procedura de achizitie a serviciilor de informare si publicitate, realizata
10. Procedura de achizitie a serviciilor de consultanta privind managementul proiectului, realizata
11. Executia efectiva a lucrarilor de reabilitare in vederea cresterii eficientei energetice
Indicator de realizare (de output) aferent cladirii
1.Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementarii proiectului : 181.43
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 26.02
2.Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementarii proiectului : 941452.53
Valoare la finalul implementarii proiectului (de output): 211442.16
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de rezultat)

Rezultate

214



1.Consumul anual de energie finala în cladirea publica (din surse neregenerabile) (tep)
Valoare la începutul implementarii proiectului 77.17
Valoare la finalul implementarii proiectului 17.33
Indicator de proiect (suplimentar) aferent cladirii (de realizare)
1 Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, din care:
Valoare la începutul implementarii proiectului 531.76
Valoare la finalul implementarii proiectului 94.8
-pentru încalzire/racire
Valoare la începutul implementarii proiectului 349.22
Valoare la finalul implementarii proiectului 38.51
2 Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total, din care:
Valoare la începutul implementarii proiectului 0
Valoare la finalul implementarii proiectului 55.69
-pentru încalzire/racire
Valoare la începutul implementarii proiectului 0
Valoare la finalul implementarii proiectului 24.63
-pentru preparare apa calda de consum
Valoare la începutul implementarii proiectului 0
Valoare la finalul implementarii proiectului 31.07
12. Serviciile de dirigentie de santier, furnizate conform Contractului
Numar de rapoarte ale dirigintelui de santier
13. Serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului, furnizate
14. Serviciile de informare si publicitate, furnizate in concordanta cu anexa la Contractul de Finantare - Instructiuni de informare si
publicitate .
15. Serviciile de consultanta, furnizate
16. Certificatului de performanta energetica, la finalizarea proiectului, obtinut

Activităţi finanţate

Activitatatile finantata prin proiect au fost eficientizarea energetica a Liceului Henri Coanda - corpul C2 (Corp tehnic), municipiul Buzau,
judetul Buzau

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncţionale Piaţa Daciei şi conectarea la zona extinsă de
mobilitate urbană integrată din municipiul

Informaţii înregistrare solicitare: 6640 / 11 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 24,140,837.46

Valoare eligibilă proiect: 24,140,837.46

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea mobilita?ii urbane durabile prin reabilitarea unei zone urbane pietonale
multifunc?ionale în zona centrala a Municipiului Buzau si conectarea acesteia la zona extinsa de mobilitate urbana integrata.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Extinderea si reabilitarea zonelor pietonale si shared-space, cu efect asupra cresterii cotelor modale ale deplasarilor nemotorizate
(pietonale si cu bicicleta). Obiectivul specific este reprezentat de amenajarea unei zone pietonale multifunctionale în Pia?a Daciei,
cu o suprafa?a totala DE 16.042 mp, din care: 13.748 mp suprafa?a zona pietonala, 1.740 mp suprafa?a spatii verzi si 554 mp suprafa?a
alte constructii.
2. Cresterea atractivitatii, accesibilitatii, confortului si sigurantei deplasarilor pietonale, cu efect asupra cresterii numarului de deplasari
prin utilizarea acestui mod de deplasare nepoluant cu un procent de 2,1% în anul 2021 (primul an dupa finalizarea implementarii
proiectului), fa?a de varianta „fara proiect”.
3. Cresterea atractivitatii, accesibilita?ii, confortului si sigurantei deplasarilor cu bicicleta, cu efect asupra cresterii numarului de deplasari
prin utilizarea acestui mod de deplasare nepoluant cu un procent de 3,0% în anul 2021 (primul an dupa finalizarea implementarii
proiectului), fa?a de varianta „fara proiect”.
4. Reducerea deplasarilor cu autovehiculul si comutarea catre mijloacele de deplasare alternative, cu efect asupra reducerii emisiilor GES
la nivelul întregului municipiu. Obiectivul specific este constituit de reducerea parcursului total al vehiculelor particulare cu 1,7% si o
reducere a cantita?ii de CO2echiv cu 1,3% în anul 2021 (primul an dupa finalizarea implementarii proiectului), fata de varianta „fara
proiect”.
5. Cresterea procentului de utilizare a transportului public în cadrul distributiei modale a deplasarilor, ca urmare a scaderii atractivitatii
deplasarilor cu autovehiculul personal în zona centrala prin restrictionarea accesului acestor vehicule. Obiectivul specific este constituit de
cresterea deplasarilor cu transportul public cu un procent de 1,8% în anul 2021 (primul an dupa finalizarea implementarii proiectului), fata
de varianta „fara proiect”.
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1. Primul an de implementare a proiectului/anul de baza: 2019
Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului: 2021
Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are: 2026
Scenariul fara proiect: S0
Scenariul cu proiect: S1 (scenariu optim)
Cresterea anuala estimata: CAE; Scaderea anuala estimata: SAE
Rezultate asteptate generale – corespund doar cererii de finan?are „Reabilitarea zonei urbane pietonale multifunctionale Piata Daciei si
conectarea la zona extinsa de mobilitate urbana integrata”
A. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
2019: S0,S1: 47.117,60; SAE:0%
2021: S0: 50.416,37; S1: 49.753,07; SAE: 1,3%
2026: S0: 53.115,69; S1: 52.224,23; CAE: 1,7%
B. Crestere estimata numar pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr.
pasageri)
2019: S0,S1: 33.001; CAE: 0%
2021: S0: 34.307; S1: 34.935; CAE: 1,8%
2026: S0: 38.149; S1: 39.125; CAE: 2,6%
C. Crestere estimata numar persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse
2019: S1,S1: 1.696; CAE:0%
2021: S0: 1.783; S1: 1.837; CAE: 3,0%
2026: S0: 2.021; S1: 2.213; CAE: 9,5%
D. Crestere estimata numar persoane care utilizeaza traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse
2019: S0,S1: 88.851; CAE:0%
2021: S0: 93.429; S1: 95.391; CAE: 2,1%
2026: S0: 105.870; S1: 108.729; CAE: 2,7%
2. Rezultate asteptate în func?ie de activita?ile proiectului (Val. început implementare proiect/Val. estimata final implementare proiect)
Rezultat asteptat: Suprafa?a zona pietonala/semi-pietonala modernizata/extinsa:
Valoare la începutul implementarii proiectului: 10.968 mp (trotuare si platforme pietonale)
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 13.748 mp (zona pietonala si shared-space)

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectul propune o abordare integrata a interventiilor în infrastructura de transport, asigurata prin complementaritatea activitatilor pe care
le include cu activitatile altor proiecte prioritare, având ca obiectiv principal cresterea mobilitatii cetatenilor Mun.Buzau, prin promovarea
principiilor mobilitatii durabile, respectiv cresterea accesibilitatii, atractivitatii si sigurantei deplasarilor cu transportul public, bicicleta si
mersul pe jos.
Activitatile incluse în proiect fac parte din urmatoarele tipuri de activita?i eligibile:
Investitii destinate transportului electric si nemotorizat:
- Construirea/modernizarea/extinderea de zone si trasee pietonale si semi-pietonale
- Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulatiei autoturismelor în anumite zone

Împrumuturi

Titlul proiectului: Modernizarea si cresterea gradului de atractivitate si siguranta al transportului public din municipiul
Buzau

Informaţii înregistrare solicitare: 7103 / 14 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 21,499,651.17

Valoare eligibilă proiect: 19,729,231.17

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea emisiilor GES si promovarea mobilitatii urbane durabile prin realizarea de
investitii cu caracter integrat în infrastructura de transport public urban în vederea asigurarii circulatiei libere si în conditii de
siguranta a persoanelor, cu protejarea mediului înconjurator, elemente cruciale pentru calitatea vie?ii cetatenilor din Municipiul Buzau.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea atractivitatii, accesibilitatii si eficientei transportului public, precum si cresterea procentului de utilizare a acestui mod de
transport, în cadrul distributiei modale a deplasarilor, obiectivul fiind cresterea cu 9,2% a numarului de pasageri transportati cu
transportul public în anul 2021 (primul an dupa finalizarea implementarii proiectului), fa?a de varianta „fara proiect”.
2. Reducerea deplasarilor cu autovehiculul si comutarea catre mijloacele de deplasare alternative, cu efect asupra reducerii emisiilor GES
la nivelul întregului municipiu. Obiectivul specific este constituit de reducerea parcursului total al vehiculelor cu 3,4% si o
reducere a cantitatii de CO2echiv cu 3,2% în anul 2021 (primul an dupa finalizarea implementarii proiectului), fata de varianta „fara
proiect”.
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1. Primul an de implementare a proiectului/anul de baza: 2019
Primul an dupa finalizarea implementarii proiectului: 2021
Ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finan?are: 2026
Scenariul fara proiect: S0
Scenariul cu proiect: S2 (integrat)
Cresterea/Scaderea anuala estimata: CAE/SAE
A. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)
2019: S1,S3: 49.540,84; SAE:0%
2021: S1: 50.416,37; S3: 47.806,01; SAE: 5,2%
2026: S1: 53.115,69; S3: 49.352,19; SAE: 7,1%
B. Crestere estimata numar pasageri transporta?i în cadrul sistemelor de transport public de calatori construite/modernizate/extinse (nr.
pasageri)
2019: S1,S3: 33.001; CAE: 0%
2021: S1: 34.307; S3: 38.494; CAE: 12,2%
2026: S1: 38.149; S3: 47.909; CAE: 25,6%
C. Crestere estimata numar persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse
2019: S1,S3: 1.696; CAE:0%
2021: S1: 1.783; S3: 2.107; CAE: 18,2%
2026: S1: 2.021; S3: 3.048; CAE: 50,8%
D. Crestere estimata numar persoane care utilizeaza traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse
2019: S1,S3: 88.851; CAE:0%
2021: S1: 93.429; S3: 95.204; CAE: 1,9%
2026: S1: 105.870; S3: 107.458; CAE: 1,5%
2. Rezultat asteptat: Autobuze electrice achizi?ionate capacitate totala minima – 80 locuri (nr):
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 4 autobuze
3. Rezultat asteptat: Dispecerat dotat (nr.):
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 dispecerat TP (inclusiv 1 replica dispecerat TP în Centrul de comanda si control al
sistemului de management al traficului)
4. Rezultat asteptat: Statii de transport public modernizate/reabilitate (nr.), dupa caz;
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 10 sta?ii TP
5. Rezultat asteptat: Sisteme e-ticketing create (nr.):
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 sistem
6. Sta?ii de reîncarcare electrica achizi?ionate/instalate pentru autobuzele alimentate electric (nr.):
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 2 sta?ii încarcare rapida
7. Alte sisteme de transport inteligente create/modernizate/extinse (nr.), dupa caz:
Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 5 sisteme inteligente de transport (Sistem de informare a calatorilor în cele 10 statii
de autobuz modernizate prin proiect, precum si în toata flota de autobuze; Sistem prioritizare vehicule de transport
public, în cele 4 autobuze achizi?ionate prin proiect; Sistem de monitorizare si management al flotei de autobuze; Sistem supraveghere
video în cele 10 statii de autobuz modernizate prin proiect, precum si în toata flota de autobuze; Sistem de comunica?ii pentru facilitarea
accesului gratuit la internet al pasagerilor).

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectul propune investitii destinate îmbunatatirii transportului public urban de calatori:
- Achizitionarea de autobuze: achizitia a 4 autobuze electrice;
- Construirea/modernizarea sta?iilor de transport public: componenta statii de transport public (10 statii modernizate)
- Crearea sistemelor de bilete integrate pentru calatori (e-ticketing)
- Instalarea si dotarea unui dispecerat de mobilitate urbana

Împrumuturi

Titlul proiectului: Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 3A
Hasdeu, 3B Hasdeu si Integral 1 din Municipiul Buzau

Informaţii înregistrare solicitare: 1 / 20 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 3,804,611.97

Valoare eligibilă proiect: 3,804,611.97

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI
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Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Crearea/mentinerea de locuri de munca si promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de
locuinte din municipiul Buzau, cu impact direct in reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte 3A Hasdeu situat in Municipiul Buzau, strada Bistritei
2. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte 3B Hasdeu situat in Municipiul Buzau, strada Bistritei
3. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte Integral 1, situat in Municipiul Buzau, Aleea Industriei, nr.1.

1. Blocul de locuinte 3A Hasdeu din Municipiul Buzau reabilitat termic.
2. Blocul de locuinte 3B Hasdeu din Municipiul Buzau reabilitat termic.
3. Blocul de locuinte Integral 1 din Municipiul Buzau reabilitat termic.
4. Indicatorii de realizare (de output):
1. Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
BL 3A Hasdeu
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 50.27
Valoare la finalul implementarii proiectului: 24.74
Bl 3B Hasdeu
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 46.63
Valoare la finalul implementarii proiectului: 24.61
Bl Integral 1
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 52.42
Valoare la finalul implementarii proiectului: 28.15
2. Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)
BL 3A Hasdeu: 40
Bl 3B Hasdeu: 40
Bl Integral 1: 86
5. Indicatori de proiect suplimentar (de realizare):
1. Consumul anual de energie primara (Kwh/an)
BL 3A Hasdeu
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 828.383,68
Valoare la finalul implementarii proiectului: 413.582,08
Bl 3B Hasdeu
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 770.835,52
Valoare la finalul implementarii proiectului: 412.329,60
Bl Integral 1
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 642.394,66
Valoare la finalul implementarii proiectului: 344.849,69
2. Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kwh/mp/an)
BL 3A Hasdeu
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 189.37
Valoare la finalul implementarii proiectului: 65.77
Bl 3B Hasdeu
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 171.36
Valoare la finalul implementarii proiectului: 64.91
Bl Integral 1
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 178.44
Valoare la finalul implementarii proiectului: 63.86
3. Consumul anual specific de energie (kwh/mp/an)
BL 3A Hasdeu
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 251.33
Valoare la finalul implementarii proiectului: 125.48
Bl 3B Hasdeu
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 233.87
Valoare la finalul implementarii proiectului: 125.10
Bl Integral 1
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 255.71
Valoare la finalul implementarii proiectului: 137.27

Rezultate

Activităţi finanţate

Prin investitia propusa se doreste realizarea lucrarilor de reabilitare termica a 3 blocuri de locuinte situate in municipiul Buzau, obiective
ce însumeaza un numar de 166 de apartamente in care locuiesc 296 persoane.

Împrumuturi

Titlul proiectului: REABILITAREA, MODERNIZAREA SI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN
MUNICIPIUL BUZAU

Informaţii înregistrare solicitare: 1 / 20 MAR 2019
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Valoarea totală proiect: 20,091,706.99

Valoare eligibilă proiect: 20,091,706.99

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului propus spre finantare îl reprezinta cresterea calitatii vietii în Municipiul Buzau prin reabilitarea,
modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public stradal, astfel încât acesta sa asigure satisfacerea integrala a necesitatilor
orasului si a locuitorilor sai, în conditii de maxima eficienta din punct de vedere al consumului de resurse si cu rezultate benefice în
privin?a costurilor acestor utilitati pentru populatie si Municipalitate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS.1. Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public la nivelul Municipiului Buzau – Cartierele Brosteni, Micro V,
Obor, Doroban?i I si Unirii Sud de la 242.641,06 (kWh/an) - valoare dinaintea implementarii proiectului, la 128.568,67 (kWh/an),
2. OS.2. Scaderea gazelor cu efect de sera, datorate sistemului de iluminat public la nivelul Municipiului Buzau – Cartierele Brosteni,
Micro V, Obor, Dorobanti I si Unirii Sud de la 14,86 echiv. tone de CO2/an – valoare dinaintea implementarii proiectului, la 7,88
echiv. tone de CO2/an începând cu anul 2022, prin crearea unui nou sistem de iluminat public în zona vizata prin proiect cu o lungime de
re?ea de 22.100 ml, care include si folosirea de materiale reciclabile, ecologice respectiv a unor sisteme alternative de
producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie.
3. OS.3. Realizarea unui iluminat la nivelul zonelor vizate care sa respecte prevederile standardului european în iluminatul public SR EN
13201/2015.
4. OS.4. Ameliorarea securita?ii, siguran?ei si confortului ceta?enilor pe timp de noapte:
5. OS.5. Diminuarea poluarii luminoase.

1. Indicator de rezultat
Consumul de energie finala în iluminatul public
Indicator de realizare (de output)
Scaderea consumului anual de energie primara în iluminat public (MWh/an):
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 242.641,06
Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output): 128.568,67
Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv tone de CO2):
Valoarea indicatorului la inceputul implemnetarii proiectului: 14,86
Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output): 7,88
2. Indicatori proiect (suplimentari, în func?ie de ce se realizeaza prin proiect)
Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins (ml)
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.904
Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output)): 22.100
3. Indicatori proiect (suplimentari, în func?ie de ce se realizeaza prin proiect)
Surse de energie regenerabila utilizate (Nr.)
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output)): 64
4. Indicatori proiect (suplimentari, în func?ie de ce se realizeaza prin proiect)
Nivel de iluminare mediu (lx)
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: P3: 1,83; P4: 3,05
Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output)): P4: 3,05; P4: 6,81
5. Indicatori proiect (suplimentari, în func?ie de ce se realizeaza prin proiect)
Nivel de luminan?a medie men?inuta minima
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: M4: 0,40; M5: 0,37
Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output)): M4: 0,77; M5: 0,51
6. Indicatori proiect (suplimentari, în func?ie de ce se realizeaza prin proiect)
Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 564
Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output)): 955
7. Indicatori proiect (suplimentari, în func?ie de ce se realizeaza prin proiect)
Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output)): 955
8. Indicatori proiect (suplimentari, în func?ie de ce se realizeaza prin proiect)
Numarul de stâlpi instala?i prin proiect
Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0
Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului (de output)): 693

Rezultate

Activităţi finanţate

Proiectul are în vedere ameliorarea eficien?ei si a distribuirii iluminatului, în scopul siguran?ei traficului, confortului vizual, din punct de
vedere urbanistic, al economiei de energie si diminuarii poluarii luminoase, urmarind ob?inerea urmatoarelor beneficii pentru comunitate:
• Realizarea unui iluminat public corect, în conformitate cu standardul EN 13201-1/2015 (Road lighting – Part. 1), orientat catre utilizatori,
adaptat la func?iunile spa?iului public si la ritmul orasului, care contribuie astfel la prelungirea accesibilita?ii spa?iilor urbane;
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• Gestionarea centralizata, în timp real al sistemului de iluminat public care genereaza reducerea costurilor de între?inere;
• Realizarea unui iluminat dinamic corelat cu ritmul orasului (modificarea dinamica a nivelului luminan?ei si/sau a iluminarii ca urmare a
monitorizarii traficului auto si/sau pietonal) conducând la economii de energie electrica;
• Operarea prin aprinderea/stingerea corecta a sistemului de iluminat prin folosirea unui sistem inteligent de management prin
telegestiune, la nivelul fiecarui aparat de iluminat;
• Crearea unui iluminat interactiv fara a compromite siguran?a popula?iei;
• Propunerea de aparate de iluminat care respecta principiile eco-designului, contribuind astfel la economisirea de resurse.
• Reducerea emisiilor de CO2;
• Reducerea poluarii mediului si evitarea poluarii luminoase;
• Asigurarea accesibilita?ii la sistemul de iluminat public pentru to?i ceta?enii;
• Cresterea atractivita?ii si îmbunata?irii calita?ii mediului si a amenajarii spa?iilor urbane;
• Îmbunata?irea securita?ii si siguran?ei ceta?enilor;
• Diminuarea cheltuielilor de func?ionare a sistemului de iluminat public

Împrumuturi

Titlul proiectului: Lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice a blocurilor de locuinte 19A, 19B,
19F, 19G din Municipiul Buzau

Informaţii înregistrare solicitare: 1 / 20 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 4,258,418.19

Valoare eligibilă proiect: 4,116,873.47

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Crearea/mentinerea de locuri de munca si promovarea coeziunii sociale, prin sprijinirea imbunatatirii eficientei energetice a blocurilor de
locuinte din municipiul Buzau, cu impact direct in reducerea consumului de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte 19A, strada Unirii Nord, Municipiul Buzau.
2. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte 19B, strada Unirii Nord, Municipiul Buzau.
3. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte 19F, strada Unirii Nord, Municipiul Buzau.
4. Intr-o perioada de 18 luni, sa se reabiliteze termic Blocul de locuinte 19G, strada Unirii Nord, Municipiul Buzau.

1. Blocul de locuinte 19A, strada Unirii Nord, Municipiul Buzau reabilitat termic.
2. Blocul de locuinte 19B, strada Unirii Nord, Municipiul Buzau reabilitat termic.
3. Blocul de locuinte 19F, strada Unirii Nord, Municipiul Buzau reabilitat termic.
4. Blocul de locuinte 19G, strada Unirii Nord, Municipiul Buzau reabilitat termic.
5. Indicatorii de realizare (de output):
1. Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) pe fiecare compenenta:
Blocul 19A
Valoare la inceputul implementarii proiectului:65.65
Valoare la finalul implementarii proiectului: 28.42
Blocul 19B
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 57.06
Valoare la finalul implementarii proiectului: 27.67
Blocul 19F
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 61.46
Valoare la finalul implementarii proiectului: 27.00
Blocul 19G
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 56.24
Valoare la finalul implementarii proiectului: 28.22
Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) centralizat:
Valoare la inceputul implementarii proiectului:240.41
Valoare la finalul implementarii proiectului: 111.31
2. Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) pe fiecare compeoneta:
Blocul 19A: 32
Blocul 19B: 32
Blocul 19F: 32
Blocul 19G: 32
Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii) centralizat: 128
6. Indicatori de proiect suplimentar (de realizare):
1. Consumul anual de energie primara (Kwh/an) pe fiecare componenta in parte:
Blocul 19A
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 699.798,62
Valoare la finalul implementarii proiectului: 303.013,70

Rezultate
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Blocul 19B
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 607.143,04
Valoare la finalul implementarii proiectului: 294.410,06
Blocul 19F
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 653.931,93
Valoare la finalul implementarii proiectului: 287.342,65
Blocul 19G
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 599.558,91
Valoare la finalul implementarii proiectului: 300.872,10
Consumul anual de energie primara (Kwh/an) centralizat:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 2.560.432,50
Valoare la finalul implementarii proiectului: 1.185.638,51
2. Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kwh/mp/an) pe fiecare componenta:
Blocul 19A
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 245.76
Valoare la finalul implementarii proiectului: 66.76
Blocul 19B
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 202.13
Valoare la finalul implementarii proiectului: 62.03
Blocul 19F
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 223.59
Valoare la finalul implementarii proiectului: 58.79
Blocul 19G
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 198.28
Valoare la finalul implementarii proiectului: 64.86
Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kwh/mp/an) centralizat:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 869.76
Valoare la finalul implementarii proiectului: 252.44
7. 3. Consumul anual specific de energie (kwh/mp/an) pe fiecare componenta:
Blocul 19A
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 320.23
Valoare la finalul implementarii proiectului: 138.66
Blocul 19B
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 278.34
Valoare la finalul implementarii proiectului: 134.97
Blocul 19F
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 299.79
Valoare la finalul implementarii proiectului: 131.73
Blocul 19G
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 274.36
Valoare la finalul implementarii proiectului: 137.68
Consumul anual specific de energie (kwh/mp/an) centralizat:
Valoare la inceputul implementarii proiectului: 1172.72
Valoare la finalul implementarii proiectului: 543.04

Activităţi finanţate

Prin investi?ia propusa se doreste realizarea lucrarilor de reabilitare termica a 4 blocuri de locuinte situate in municipiul Buzau, obiective
ce însumeaza un numar de 128 de apartamente in care locuiesc 216 persoane.

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Membru  7

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu SaratDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

NUEste întreprinderea IMM:

2406871Cod de înregistrare fiscală/CIF:

2406871Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:
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30/10/1992

8411 - Servicii de administrate publica generalaCod CAEN principal:

Data infiinţării:

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Municipiul Râmnicu Sărat, România, Str. Nicolae Balcescu nr. 1, , judeţul Buzău, cod poştal 125300,
România

Adresa poştală:

Telefon/Fax: +40238561946 /  +40238561947

primarie_rmsarat@primariermsarat.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariermsarat.ro

Primar

Sorin-Valentin Cîrjan

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

0755310311 / 0238561946

sorincirjan@yahoo.com

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

Trezoreria Mihail Kogalniceanu, nr.16A -
16B, Localitate Municipiul
Râmnicu Sărat, Cod postal:
125300,Buzău, România

RO67TREZ24A70
5000710130X

Ramnicu Sarat TREZ

Trezoreria Mun.
Ramnicu Sarat

Victoriei, nr.104, Localitate
Municipiul Râmnicu Sărat, Cod
postal: 125300,Buzău, România

RO44TREZ16721
A480102XXXX

21A480102 Mun. Ramnicu
Sarat

Trezoreria
Mun.Ramnicu Sarat

Victoriei, nr.104, Localitate
Municipiul Râmnicu Sărat, Cod
postal: 125300,Buzău, România

RO88TREZ16721
A480103XXXX

21A480103 Mun.Ramnicu
Sarat

Trezoreria Mun
Ramnicu Sarat

Victoriei, nr.104, Localitate
Municipiul Râmnicu Sărat, Cod
postal: 125300,Buzău, România

RO57TREZ16721
A426900XXXX

21A4269 Mun Ramnicu
Sarat

Trezoreria
Mun.Ramnicu Sarat

Victoriei, nr.104, Localitate
Municipiul Râmnicu Sărat, Cod
postal: 125300,Buzău, România

RO97TREZ16721
A480101XXXX

21A480101 Mun.Ramnicu
Sarat

DATE FINANCIARE

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

7401/01/2013 -
31/12/2013 82,141,850.00

7601/01/2014 -
31/12/2014 73,792,235.00

8001/01/2015 -
31/12/2015 68,556,715.00

7801/01/2016 -
31/12/2016 58,574,031.00

7801/01/2017 -
31/12/2017 65,096,531.00

7101/01/2018 -
31/12/2018 49,202,904.00

7901/01/2019 -
31/12/2019 66,501,062.00

7801/01/2020 -
31/12/2020 67,917,772.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

Asistenţă acordată anterior

FINANŢĂRI
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Cod SMIS:

Modernizarea/Dezvoltarea şi Echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Municipal Râmnicu
Sărat, Judeţul Buzău

5635

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 656/05.03.2010 / 05 MAR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

08 MAR 2010

05 MAR 2012

Valoarea totală proiect: 4,095,608.92 LEI

3,359,028.36 LEIValoare eligibilă proiect:

3,359,028.36 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,359,028.36 LEI

Rambursare efectivă: 3,359,028.36 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

Prin implementarea proiectului, s-a realizat modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului de specialitate a Spitalului Municipal
Râmnicu Sărat, prin executarea de lucrări de consolidare a clădirii, reabilitare termica a clădirii prin anvelopare termică, respectiv
construire acoperiş tip şarpantă, îmbunătăţirea finisajelor interioare, executarea de rampe pentru persoane cu dizabilităţi motorii,
amenajare curte interioara si dotări echipamente medicale si mobilier specific. Prin construcţia rampei inclinate s-au înlăturat barierele
fizice care stau de multe ori in fata accesului nelimitat in incinte atât a persoanelor cu dizabilităţi cât si a acelora care au deficiente ori
greutate in deplasare (cum ar fi bătrânii), contribuind la înlăturarea disparităţilor si la crearea de şanse egale pentru toţi oamenii si la
creşterea gradului general de acces la serviciile sanitare specifice ambulatoriului.
Prin dotarea cu echipamente medicale superioare calitativ, munca personalului medical este uşurată, numărul pacienţilor creste odată cu
încrederea in calitatea serviciului medical prestat (care de altfel este in mare măsura dependenta de dotarea si performantele aparaturii
specifice), astfel încât pacienţii nu mai sunt redirecţionaţi din cauza lipsei de capacitate de realizare a anumitor investigaţii si lipsa de
dotare.

R1. 1 unitate medicală modernizată/echipată
R2. acces crescut la unităţile medicale modernizate/echipate cu 20%

Rezultate

Modernizare şi echipare ambulatoriu

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Înfiinţare Parc în Cartierul Barieră Focşani din Municipiul Râmnicu SăratTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 26712/01.06.2011 / 01 IUN 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

02 IUN 2011

Valoarea totală proiect: 1,298,390.04 LEI

1,230,300.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,230,300.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:
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Valoare sprijin beneficiar: 1,219,812.23 LEI

Rambursare efectivă: 1,219,812.23 LEI

Guvernul României

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

Prin implementarea proiectului, s-a realizat amenajarea şi dotarea unui parc de utilitate publică cu o suprafaţă totală de 2,2 ha, situat în
Cartierul Barieră Focşani. Activităţile realizate la nivelul parcului au constat în montarea de stâlpi de iluminat cu panouri fotovoltaice,
realizare sistem de irigaţii, realizare alei ecologice, împrejmuire, montare bănci, coşuri de gunoi, toalete ecologice, plantare gazon,
plantare gard viu, plantare arbori.

R1. 2.2 hectare de teren amenajate ca parc

Rezultate

Amenajare spaţiu verde, plantări de arbori şi arbuşti, dotare cu mobilier urban

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

“Reabilitarea cladirii si dotarea laboratoarelor si cabinetelor situate in strada Nicolae Balcescu nr. 2A,
ce apartin Liceului Tehnologic Traian Savulescu Rm. Sarat

12921

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2746/30.12.2011 / 30 DEC 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

31 DEC 2011

30 SEP 2015

Valoarea totală proiect: 9,505,932.24 LEI

9,505,932.24 LEIValoare eligibilă proiect:

LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 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
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Detalii proiect

Obiective

Obiectivul proiectului : Prin realizarea proiectului, s-a realizat reabilitarea clădirii şi dotarea laboratoarelor şi cabinetelor situate în strada
Nicolae Bălcescu, ce aparţin LICEULUI TEHNOLOGIC „TRAIAN SAVULESCU”, prin realizarea de lucrări de construcţii şi de instalaţii
asupra clădirii liceului, a sălii de sport şi de demolare şi construire de noi spaţii pentru clădirea administrativă şi cabina poartă.
Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de educaţie, a dotării
şcolilor, a structurilor de cazare pentru studenţi şi a centrelor pentru formare profesională pentru asigurarea unui proces educaţional la
standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare şi a adulţilor la procesul educaţional. Proiectul îndeplineşte acest obiectiv
prin activităţile ce se vor desfăşura, prin lucrările propuse s-a creat un mediu propice desfăşurării activităţilor de educaţie, prin dotarea
laboratoarelor şi cabinetelor specifice a crescut calitatea serviciilor de educatie, încurajându-se accesul populaţiei la serviciile liceului şi
astfel, asigurarea unei educaţii corespunzătoare. Acest obiectiv de asigurare a unei educaţii corespunzătoare atrage la rândul său şi alte
beneficii: evitarea depopulării zonei datorită tendinţelor din ce în ce mai stringente de asigurare a unei educaţii complete a elevilor.

Rezultatele obţinute:
- 1 unitate de invatamant preuniversitare  modernizata/echipata
- 1 cladire Liceu si 1 cladire Sala de sport- Reabilitate
- 1 cladire Sediu Administrariv si 1 cladire cabina poarta- demolate si construite
- 1 teren de sport reabilitat si modernizat
- 20 de locuri de munca nou create in faza de executie

Rezultate

1. Servicii de proiectare pentru realizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii analiza economico-financiara, audit
energetic, expertiza tehnica, studii de teren (studiu topografic si studiu geotehnic)
2. Avize si autorizatii
3. Servicii de proiectare si tehnice pentru elaborarea PT + DDE + DTAC  si verificarea de catre verificatoriii atestati, carte funciara
4. Semnare contract de finantare
5. Servicii de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire
a contractelor de achizitie publica
6. Asistenta tehnica de specialitate si sedrvicii de dirigentie de santier
7. Lucrari de constructuii aferente investitiei de baza si echipamente aferente investitiei de baza precum si dotari specifice
8. Cerere de prefinantare
9. Cote si taxe legale
10. Cheltuieli diverse si neprevazute
11. Informare si publicitate
12. Servicii de audit
13. Activitati de monitorizare intermediara si finala privind implementarea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitare/Modernizare Străzi Orăşeneşti şi Reabilitare Reţele de Apă în Zona de Acţiune Urbană a
Municipiului Râmnicu-Sărat

7299

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3043/03.05.2012 / 03 MAI 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

04 MAI 2012

03 NOI 2015

Valoarea totală proiect: 27,579,836.08 LEI

19,962,102.19 LEIValoare eligibilă proiect:

19,962,102.19 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 19,962,102.19 LEI

Rambursare efectivă: 19,962,102.19 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea infrastructurii rutiere in zona de acţiune urbana, fluidizarea traficului, prin creşterea
vitezei de deplasare in condiţii de confort si siguranţa pe arterele urbane studiate, prin îmbunătăţirea părţii carosabile si amenajarea de
intersecţii, descongestionarea traficului în zona centrală şi dirijarea acestuia spre zonele marginale municipiului. Complementar, se
urmăreşte  reabilitarea reţelelor de apă din corpul străzilor, având în vedere gradul mare de uzură al acestora (40-50 de ani vechime).
Obiectivele specifice vizează:
• amenajarea străzilor în vederea creşterii confortului şi siguranţei în utilizare pentru conducătorii auto si pietoni;
• promovarea imaginii municipiului;
• sporirea confortului în utilizarea spaţiului carosabil şi al trotuarelor;
• crearea de noi locuri de parcare;
• o mai bună utilizare a spaţiilor publice;
• îmbunătăţirea calităţii spaţiului public;
• ameliorarea calităţii mediului ambiant;
• întărirea identităţii şi îmbunătăţirea imaginii locale;
• creşterea valorii zonei;
• optimizarea circulaţiei în intersecţiile oraşului
• creşterea traficului rutier alternativ;
• reducerea poluării generată de trafic.

R1. reabilitare parte carosabilă 23 de străzi, cu o lungime de 12.632 metri liniari
R2. reabilitare parte carosabilă şi ranforsare structură existentă 9 străzi, cu o lungime de 2.544 metri liniari;
R3. modernizarea cu refacerea străzii pentru 8 străzi, cu o lungime de 3.943 metri liniari;
R4. modernizare 1 stradă prin amplasare coşuri de gunoi;
R5. amenajare 297 locuri de parcare, 3 infochioşcuri, 6 staţii de autobuz, 10.146 metri pătraţi de spaţii verzi;
R6. 36 de camere monitorizare trafic;
R7. montare 50 de băncuţe, 21 jardiniere, 51 coşuri de gunoi, 40 stâlpişori de iluminat, 4 panouri de informare pentru cetăţeni;
R8. reabilitare 4,428 km reţea apă-canal;
R9. 30.000 locuitori informaţi cu privire la reabilitarea străzilor din Municipiul Râmnicu Sărat;
R10 10 locuri de muncă temporar create în perioada de implementare a proiectului;
R11. 5 locuri de muncă create permanent în perioada de durabilitate a proiectului

Rezultate

Reabilitare infrastructura rutieră
Reabilitare reţele apă-canal

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea Siguranţei şi Prevenirea Criminalităţii în Zona de Acţiune Urbană a Municipiului Râmnicu-
Sărat

7300

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3046/03.05.2012 / 03 MAI 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

04 MAI 2012

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 881,504.05 LEI

721,221.07 LEIValoare eligibilă proiect:

721,221.07 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 721,221.07 LEI

Rambursare efectivă: 721,221.07 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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 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

Obiectul proiectului constă în realizarea unui sistem de supraveghere stradală cu camere video, destinat să sporească siguranţa
cetăţenilor din oraş, cu precădere din zonele dens populate sau identificate ca având un potenţial infracţional mai ridicat, să prevină
fenomenele de creştere a infracţionalităţii şi ciminalităţii în Municipiul Râmnicu Sărat şi să creeze un climat general sigur, atractiv şi mai
lipsit de riscuri pentru întreaga comunitate.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:
• prevenirea şi combaterea actelor de violenţă în spaţiile publice;
• creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în spaţiile publice dens populate;
• managementul eficient al situaţiilor de urgenţă;
• caracterul preventiv menit să descurajeze infracţionalitatea;
• probarea eventualelor infracţiuni în instanţă;
• prevenirea şi reducerea consumului de droguri în spaţiile publice;
• ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii.

R1. 1 sistem de supraveghere video implementat şi funcţional
R2. 1 dispecerat amenajat in sediul Politiei Comunitare a Municipiului Rm. Sărat  dotat  corespunzător (camere, servere, monitoare
de supraveghere, antena recepţie wireless, etc)
R3. 7 locuri de muncă create temporar pe perioada proiectului
R4. 3 locuri de muncă permanente create

Rezultate

Realizare sistem supraveghere video stradală

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Restaurarea Complexului Brancovenesc – Monument istoric de categoria A

12933

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3141/05.06.2012 / 05 IUN 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

06 IUN 2012

05 IUN 2015

Valoarea totală proiect: 5,719,647.69 LEI

4,296,108.14 LEIValoare eligibilă proiect:

4,296,108.14 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,948,543.28 LEI

Rambursare efectivă: 3,948,543.28 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Realizarea proiectului presupune restaurarea culturala si arhitecturala a Complexului Brancovenesc (staretie, clopotnita, zid incinta, Casa
Domeasca), obiectiv de categorie A a patrimoniului cultural romanesc.
Dezvoltarea turismului cultural impune rezolvarea problemelor legate de infrastructura de acces la obiectivele turistice (siturile
arheologice, monumentele de arhitectură etc.) învechită şi insuficientă, lipsa spaţiilor de parcare dotate cu puncte de informare şi
promovare a obiectivului turistic cultural, lipsa amenajărilor în punctele de belvedere pentru fortificaţii, cetăţi medievale, biserici,
monumente istorice şi mănăstiri.
Restaurarea Complexului Brancovenesc din Ramnicu Sarat conduce la creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care
stimulează creşterea economică în regiuni, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului.
Prin restaurarea unui obiectiv cultural din grupa A, se valorifica potentialul cultural local si regional pe piaţa turistică naţională şi
internaţională, fapt ce conduce la creşterea numărului de turişti si extinderea sezonului turistic.
Proiectul se adreseaza ca grup tinta intregii populatii, dar cu o atentie deosebita indreptata asupra elevilor.

Rezultatele obţinute:
R1: 1proiect in turism realizat
R2: Reabilitarea/ restaurarea Complexului Brancovenesc:
R3: Cresterea numarului de turisti (in perioada de durabilitate a investitiei de la 2513 la 3525)
R4: 10 locuri de munca mentinute la finalul implementarii proiectului

Rezultate

1. Servicii de proiectrae pentru realizarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii analiza economico-financiara, audit
energetic
2. Servicii de consultanta pentru elaborarea  Cererii de finantare si a anexelor la aceasta
3. Elaborare PT + DDE + DTAC  si verificare tehnica de catre verificatoriii atestati pe specialitati
4. Asistenta tehnica de specialitate si servicii de dirigentie de santier
5. Lucrari de constructuii aferente investitiei de baza, lucrari de protectie a mediului, organizare de santier, lucrari de reabilitate
Complex Brancovenesc, achizitionarea de echipamente aferente investitiei de baza
6. Informare si publicitate
7. Servicii de audit
8. Activitati de monitorizare intermediara si finala privind implementarea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea Liceului Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” Rm. Sărat

54084

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5074/31.03.2015 / 31 MAR 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

01 APR 2015

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,157,054.48 LEI

1,212,405.43 LEIValoare eligibilă proiect:

1,212,405.43 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,187,863.33 LEI

Rambursare efectivă: 1,187,863.33 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii sociale, respectiv dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare
in Municipiul Râmnicu Sărat prin reabilitarea celor 3 corpuri de clădiri ce aparţin Liceului Teoretic Economic „Elina Matei Basarab”.
Prin realizarea proiectului, Solicitantul urmăreşte reabilitarea celor trei corpuri de clădiri ale liceului tehnologic economic „Elina Matei
Basarab” astfel:
a) Corpul 1 - Principal Parter + Etaj parţial prin lucrările de reabilitare se doreşte o etajare totală a acestuia.
b) Corpul 2 - Parter, prin lucrările de reabilitare structurala se doreşte transformarea acestuia într-o sala de gimnastica cu dimensiunile
9.00m x 15.00m şi h=5.00m, care in momentul când şcoala va primi ca dotare o sala de sport, volumul construit prin introducerea unor
compartimentări uşoare va fi transformat in laborator si depozit materiale.
c) Corpul 3 - Parter, prin lucrările de consolidare si reabilitare funcţionala se doreşte obţinerea unei infrastructuri capabile sa răspundă
exigentelor, exprimate prin:
• Rezistenta, durabilitate si stabilitate;
• Supraizolare termica;
• Volume echilibrate care sa genereze spatii adecvate procesului de învăţământ

R1. 1 unitate de învăţământ reabilitată în mediul urban, liceal
R2. Atingerea unui grad mediu de utilizare de 55%
R3. 316 elevi înscrişi în unitatea de învăţământ la finalul perioadei de implementare

Rezultate

Reabilitare corpuri de clădire

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: ”O zi la şcoală - o şansă în plus!”, cod proiect: 106729

Informaţii înregistrare solicitare: 74282/26-01-2017 / 16 DEC 2016

Valoarea totală proiect: 6,196,552.17

Valoare eligibilă proiect: 6,196,552.17

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si implementarea unor masuri integrate in domeniul educatiei, in vederea cresterii
participarii scolare a copiilor si prevenirii/reducerii parasirii timpurii a scolii, in 4 unitati de invatamant din judetul Buzau.

Rezultate

Activităţi finanţate

A1. Management de proiect; A2. Activitati indirecte; A3. Informare şi publicitate; A4. Identificarea, recrutarea si mentinerea grupului
tinta(1.3.1); A5.Asigurarea de servicii si programe educationale de calitate destinate prevenirii si reducerii parasirii timpurii a scolii; Sprijin
pentru asigurarea educatiei de caliate in crese, gradinite,scoli(1.3.1 si 1.3.2); A6. Asigurarea de servicii si programe educationale de
calitate destinate prevenirii si reducerii parasirii timpurii a scolii; Sprijin pentru asigurarea accesului tinerilor cu varsta cuprinsa intre 6-24
ani si a dultilor intre 25-64 de ani la finalizarea cursurilor obligatorii; A7 Dezvoltarea de competente transversale a cadrelor didactice, a
personalului de sprijin din scolile tinta-1..3.3; A8. Dezvoltarea unor mecanisme locale de sustinere a procesului educational (1.3.2)

Împrumuturi

Titlul proiectului: Elaborare Strategie de Dezvoltare Locală şi înfiinţarea unui Grup de Acţiune Locală la nivelul
Municipiului Râmnicu Sărat
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Informaţii înregistrare solicitare: 114204 / 22 IUN 2017

Valoarea totală proiect: 219,566.29

Valoare eligibilă proiect: 219,566.29

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectiv specific 1 (OS1) – Infiintarea unui GAL – in cadrul caruia vor activa APL Ramnicu Sarat, ONG-uri in domenii de interes local,
operatori economici, parteneri sociali si reprezentanti ai comunitatilor marginalizate.
Obiectiv specific 2 (OS2) – Delimitarea zonelor urbane marginalizate care includ populatie saraca roma si non-roma, zone pentru care se
va elabora SDL (9 zone marginalizate)
Obiectiv specific 3 (OS3) - 6 intalniri si consultari publice privind organizarea elaborarii SDL. In cadrul acestor intalniri ale reprezentatilor
GAL cu opinia publica locala si reprezentantii autoritatilor se vor discuta si prioritiza actiunile in vederea elaborarii unui plan strategic
integrat cu interventii directionate catre realizarea obiectivelor SDL ce va face obiectul prezentului proiect
Obiectiv specific 4 (OS4) - Elaborarea Strategiei de dezvoltare locala - SDL insotita de lista de interventii in plan local. SDL va fi realizata
in cadrul sprijinului oferit prin finantarea europeana si va fi depus spre evaluare si aprobare autoritatii finantatoare.

R1. 1 Grup de Acţiune Locală înfiinţat şi funcţional
R2. 1 Studiu de referinţă pentru zona marginalizată şi 1 analiză diagnostic a nevoilor identificate
R3. 6 întâlniri şi consultări publice pentru realizarea GAL
R4. 1 Strategie de Dezvoltare Locală şi 1 listă de intervenţie în ZUM

Rezultate

Activităţi finanţate

Elaborare SDL
Înfiinţare Grup de Acţiune Locală

Nu este cazul

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare Spaţii Verzi în Cartierele, Anghel Saligny şi Extindere Slam Râmnic şi Realizarea unor
Investiţii Adiacente în Infrastructura de Acces către Acestea, cod SMIS 115855

Informaţii înregistrare solicitare: 10313 / 19 IUL 2017

Valoarea totală proiect: 5,984,847.33

Valoare eligibilă proiect: 5,984,847.33

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general  al proiectului (Scopul proiectului) constă în reconversia a trei terenuri abandonate, neutilizate, situate în Municipiul
Râmnicu Sărat în spaţii verzi, destinate îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor, principalul rezultat preconizat fiind acela de a
creşte suprafeţele verzi, de a asigura satisfacerea nevoii de agrement şi recreere a populaţiei din Municipiul Râmnicu Sărat şi de a
asigura reducerea nivelului de poluare, concomitent cu îmbunătăţirea aspectului estetic al municipiului.

1. Suprafaţă spaţii verzi create (mp) - 27.871 metri pătraţi. Proiectul prevede amenajarea a 3 terenuri neutilizate din intravilanul
Municipiului Râmnicu Sărat în direcţia transformării acestora în spaţii verzi. Terenurile au suprafeţele individuale de: 10.101 metri pătraţi
(teren Cartier Anghel Saligny Zona 1), 7.300 metri pătraţi (teren Cartier Anghel Saligny Zona 2), respectiv 10.470 metri pătraţi (teren
Cartier Extindere Slam Râmnic). 2. Străzi urbane create, modernizate, reabilitate realizate prin proiect (mp si ml) - 4.613 metri pătraţi
(400,24 metri liniari) Proiectul prevede, ca o componentă auxiliară, care facilitează accesibilitatea către cele două terenuri din Cartierul
Anghel Saligny care vor fi convertite în spaţii verzi, modernizarea Străzii Banu Mihalcea. Strada are trotuare din pământ şi pe unele
porţiuni exista şi zone verzi de 1.5 m. Partea carosabilă este pietruită şi foarte deteriorată, prezentând multiple denivelări şi gropi. 3.
Suprafaţă spaţii verzi deschise create sau reabilitate în zonele urbane (mp) - 27.871 metri pătraţi Prin proiect nu se propun construcţii
permanente. Întreaga suprafaţă a celor 3 terenuri va fi amenajată sub formă de spaţii verzi deschise. În proporţie de peste 90%
suprafeţele vor fi acoperite cu verdeaţă. 4. Suprafaţă terenuri pentru sport (locuri pentru sport) amenajate: 859,44 metri pătraţi Prin proiect
se prevede amenajarea a două terenuri pentru sport (locuri pentru practicarea sportului) în Parc Anghel Salingy Zona 2 (459,00 mp) şi în
Parc Extindere Slam Râmnic Zona 3 (400,44 mp). 5. Suprafaţă piste de biciclete create prin proiect (mp) - 458,40 metri pătraţi Prin proiect
este prevăzută crearea a 229,20 metri pătraţi piste pentru biciclete în Parc Anghel Saligny Zona 1 şi respectiv a 229,20 metri pătraţi piste
pentru biciclete în Parc Extindere Slam Râmnic Zona 2 6. Suprafaţă locuri de joacă amenajate pentru copii (mp) - 447,89 metri pătraţi
Prin proiect se prevede creare a două spaţii de joacă pentru copii (289,53 metri pătraţi în Parc Anghel Saligny Zona 1 şi 158,36 metri
pătraţi în Parc Extindere Slam Râmnic Zona 3), în care vor fi montate leagăne, balansoare, resorturi, complexe de joacă, rotative, etc. 7.
Suprafaţă spaţii cu vegetaţie (mp) - 25.163,77 metri pătraţi Prin proiect se propune amenajarea a 9.093 metri pătraţi în Parc Anghel
Saligny Zona 1, 6.578,30 metri pătraţi în Parc Anghel Saligny Zona 2 şi respectiv 9.492,47 metri pătraţi în Parc Extindere Slam Râmnic

Rezultate
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Zona 3 cu arbori, arbuşti, plante căţărătoare şi gazon, conform soluţiei tehnice propusă prin proiect 8. Creşterea suprafeţei de spaţiu
verde pe cap de locuitor (%) - 10,40% Prin proiect se propune amenajarea a 27.871 mp spaţiu verde, care vor conduce la creşterea
suprafeţei de spaţiu verde pe cap de locuitor de la o valoare de aproximativ 7,51 mp/loc. în prezent la o valoare de aproximativ 8,29
mp/loc la finalul implementării proiectului, presupunând constant numărul de locuitori

Activităţi finanţate

Pregătirea proiectului
Organizarea procedurilor de achiziţie publică în scopul implementării proiectului
Activităţi de proiectare tehnică de specialitate şi asistenţă tehnică
Execuţia lucrărilor de construcţii, a lucrărilor de construcţii montaj şi a furnizarea dotărilor pentru obiectivul de investiţii
Finalizarea şi recepţia lucrărilor
Managementul şi implementarea proiectului

Împrumuturi

Unitatea admninistrativ teritoriala Ramnicu Sarat este o administratie publica locala a Municipiului Ramnicu Sarat. Râmnicu Sărat este un
municipiu în judeţul Buzău, Muntenia, România. Are o populaţie de 33.843 de locuitori (2011).
UAT Municipiul Râmnicu Sărat este administrat de un primar (Sorin Valentin Cirjan) şi un consiliu local compus din 19 consilieri.
Directia de Asistenta Sociala Ramnicu Sarat este partener in proiectul REABILITARE CLĂDIRE COMANDAMENT FOSTĂ UNITATE
MILITARĂ (CORP C12), PENTRU CENTRU COMUNITAR INTEGRAT RÂMNICU SĂRAT avand SMIS 142505

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Certificat atestare fiscala buget local_ADR SE_semnat.pdf

30/11/2020 Certificat atestare fiscala buget local_ADR SEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 6_Consimtamant date personale ADR reprez. legal f2_s..pdf

30/11/2020 Anexa 6_Consimtamant date personale ADR reprez. legal f2067F878740AE0A68FB65B706E8B4C28812BB152172654B570E3F4111
38FC1461

Anexa 5_Declaratie de angaj si elig ADR f2_s..pdf

30/11/2020 Anexa 5_Declaratie de angaj si elig ADR f2850A96AAD9FD84BC6E4242065DA65085A0B8D5FEBFB8595F6E6948
9EFCDC5578

Anexa 3_Declaratia privind conflictul ADR f2_s..pdf

30/11/2020 Anexa 3_Declaratia privind conflictul ADR f2CC1E874490B33F3CEC194BF7E9756C822FA8E84D68C4C14A3AEA0
DD211883515

Anexa 5_Declaratie angajament si eligibilitate_Primaria Rm. Sarat_s..pdf

30/11/2020 Anexa 5_Declaratie angajament si eligibilitate_Primaria Rm. SaratE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 5_Declaratie de angaj si elig_mobilit.&reg._Primaria Braila_s..pdf

30/11/2020 Anexa 5_Declaratie de angaj si elig_mobilit.&reg._Primaria Braila3F1AE1492E6DED06A77CB530B834D4BF9694FE5F21035EC98AF89B
55FED03BDC
Anexa 6_Consimtamant date
personale_imputernicit_mobilit.&reg._Primaria Braila_s..pdf

30/11/2020 Anexa 6_Consimtamant date
personale_imputernicit_mobilit.&reg._Primaria Braila

0B19E06DC619C006B4EED328F12F21EB51DFEC07A0A972DD65A40
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B7852B855

Clarif.1_Anexe Raport de selectie (partea I)_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Anexe Raport de selectie (partea I)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif.1_Fisa pr.investitii & Anexe_Primaria Galati - mobilitate_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Fisa pr.investitii & Anexe_Primaria Galati - mobilitate_s.77CA3EC9BDF04F40A6D1B6CF1DD459549EBA4052036CC566BA220
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Clarif.1_Anexe Raport de selectie (partea II)_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Anexe Raport de selectie (partea II)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif.1_Anexe Raport de selectie (partea III)_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Anexe Raport de selectie (partea III)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif.1_Fisa pr.investitii & Anexe_Primaria Braila - regenerare_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Fisa pr.investitii & Anexe_Primaria Braila - regenerare_s.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif.1_Fisa pr.investitii & Anexe_Primaria Focsani - mobilitate_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Fisa pr.investitii & Anexe_Primaria Focsani - mobilitate_s.B25268435E1ECE6197FD7845A08C510F019A5C57417ADDFDA8B7B6
5B72030114

Raspuns clarificari_CF2_POAT s..pdf

14/04/2021 Raspuns clarificari_CF2_POAT 5D_1435384EC2EB33738FB43B5AACAD38B45FE958B6341D242DAA95215285FE
74467F2896

Clarif.2_Grila de verificare - UAT Rm. Sarat s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_Grila de verificare - UAT Rm. SaratE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 4_Raspuns_Galati_Mobilitate s..pdf

01/07/2021 Clarif. 4_Raspuns_Galati_MobilitateFAE2E3DAF143601EC7909EB826F0BFADE5885098695417C820FC415
174FCBFBD

Clarif. 4_Raspuns_Braila_Mobilitate s..pdf

01/07/2021 Clarif. 4_Raspuns_Braila_MobilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 4_Raspuns_Buzau_Mobilitate s..pdf
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Clarif. 4_Raspuns_Eforie_Mobilitate s..pdf

01/07/2021 Clarif. 4_Raspuns_Eforie_Mobilitate7C69FEF47501E31170CC6A9A56FEDAEB4ABF9B7EF9DFF615610906
1DD60F0D6E
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Clarif. 4_Raspuns_Constanta_Mobilitate s..pdf
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Clarif. 5_Raspuns UAT Braila_8_Acord_asociere s..pdf
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Clarif. 5_Raspuns UAT Braila_9_Stadiul_pregatirii_proiectului s..pdf
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B7852B855
Clarif. 5_Anexa 6_Consimtamant date personale_manager proiect_M.
Mihailescu s..pdf

15/09/2021 Clarif. 5_Anexa 6_Consimtamant date personale_manager proiect_M.
Mihailescu

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 5_Decizia 399 RU_echipa de management POAT_ADR SE s..pdf

15/09/2021 Clarif. 5_Decizia 399 RU_echipa de management POAT_ADR SEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Clarif.5_Anexa 1_Completare Raport selectie_Lista fiselor propuse spre
finantare_mobilitate s..pdf

15/09/2021 Clarif.5_Anexa 1_Completare Raport selectie_Lista fiselor propuse
spre finantare_mobilitate

9606ACF563BAFC0B2F4164B07D9F65F3F4FCF88A0BE4C1CE3B2DD
006F6552683
Clarif.5_Anexa 2_Completare Raport selectie_Liste de verificare
actualizate_mobilitate s..pdf

15/09/2021 Clarif.5_Anexa 2_Completare Raport selectie_Liste de verificare
actualizate_mobilitate
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ED40EB9386

Clarif.5_Completare Raport selectie fise proiect mobilitate s..pdf

15/09/2021 Clarif.5_Completare Raport selectie fise proiect mobilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 5_HCL coridor Primaria Braila s..pdf

15/09/2021 Clarif. 5_HCL coridor Primaria BrailaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 5_HCL coridor Primaria Buzau s..pdf

15/09/2021 Clarif. 5_HCL coridor Primaria BuzauE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 5_HCL coridor Primaria Constanta s..pdf

15/09/2021 Clarif. 5_HCL coridor Primaria ConstantaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 5_HCL coridor Primaria Eforie s..pdf

15/09/2021 Clarif. 5_HCL coridor Primaria EforieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 5_HCL coridor Primaria Focsani s..pdf

15/09/2021 Clarif. 5_HCL coridor Primaria FocsaniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 5_HCL coridor Primaria Galati s..pdf
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Clarif. 5_Raspuns UAT Braila_1_Adresa_raspuns_01_09_2021 s..pdf
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B7852B855
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15/09/2021 Clarif. 5_Raspuns UAT
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Clarif. 5_Raspuns UAT Braila_5_Declaratie_depunere_proiect s..pdf

15/09/2021 Clarif. 5_Raspuns UAT Braila_5_Declaratie_depunere_proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 5_Raspuns UAT Braila_6_Declaratie_proprietate s..pdf
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Clarif. 6_AA1 - Acord de parteneriat - Prim. BR s..pdf

12/10/2021 Clarif. 6_AA1 - Acord de parteneriat - Prim. BR231AC84B070CBBAEC4D783032B17CC2495551F278B7D9B03CC47A5
A611F13893

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de Asistenta Tehnica

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

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Anexa 6_Consimtamant date personale f2 -
manager_proiect_G_Ioan_rev_s..pdf

30/11/2020 Anexa 6_Consimtamant date personale f2 -
manager_proiect_G_Ioan_rev

919B569682D9D6C2BDF2F975995F751FD078CB259E9D5108A8F536E
7D1F91001
Clarif. 6_Anexa 6_Consimtamant date personale_manager proiect_M.
Mihailescu s..pdf

12/10/2021 Clarif. 6_Anexa 6_Consimtamant date personale_manager proiect_M.
Mihailescu

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Mihailescu Mariana

Manager proiectFuncţie :

Telefon : 0339732414

0339401017

mariana.mihailescu@adrse.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect
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Filoti Ciprian

Persoana de contactFuncţie :

Telefon : 0339401018

0339401017

ciprian.filoti@adrse.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Anexa 6_Consimtamant date personale f2 - pers contact semnat_s..pdf

30/11/2020 Anexa 6_Consimtamant date personale f2 - pers contact semnatDC222B7D505639F8F7F73DC7585711E3EB2AAB4B3C6D587F3A3135
815E6217D4

Sursa de cofinanţare

Venituri proprii ale autorităţii publice

Lider - AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

ADR SE este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul
dezvoltarii regionale si care a luat fiinta prin Sentinta civila nr. 56/15.02.1999.

Capacitate administrativă

ADR SE va asigura resursele financiare necesare implementarii proiectului pana la rambursarea acestora de catre AM POAT. De
asemenea, ADR SE are capacitatea financiara de a asigura lichiditatile necesare pentru finantarea adecvata a proiectului din alte resurse
decat cele asigurate prin POAT 2014-2020.
Mentionam faptul ca ADR SE nu este inregistrata in scopuri de TVA.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Capacitate solicitant

Sursa de cofinanţare

Venituri proprii ale autorităţii publice

Membru  1 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant
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Capacitate administrativă

UAT Municipiul Braila se angajeaza sa asigure contributia proprie la valoarea totala eligibila a proiectului, sa finanteze toate costurile
neeligibile aferente proiectului si sa asigura resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului pana la rambursarea
acestora de catre AM POAT.
 UAT Municipiul Braila nu este inregistrata in scopuri de TVA.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Sursa de cofinanţare

Venituri proprii ale autorităţii publice

Membru  2 - ORASUL EFORIE

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Orasul Eforie se angajeaza sa asigure contributia proprie la valoarea totala eligibila a proiectului, sa finanteze toate costurile neeligibile
aferente proiectului si sa asigura resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului pana la rambursarea acestora de catre
AM POAT.
Orasul Eforie nu este inregistrat in scopuri de TVA.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Sursa de cofinanţare

Venituri proprii ale autorităţii publice

Membru  3 - MUNICIPIUL GALATI

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Prin declaraţia de angajament şi eligibilitate, anexă la cererea de finanţare, UAT Municipiul Galaţi se angajează: să asigure contribuţia
proprie la valoarea eligibilă a proiectului; să finanţeze costurile neeligibile aferente proiectului; să asigure resursele financiare necesare
implementării optime a proiectului; să prezinte, la momentul contractării, hotărârea Consiliului Local de aprobare a proiectului în
conformitate cu bugetul rezultat la finalizarea evaluării tehnice şi financiare, cu menţionarea sumelor ce implică contribuţia la cheltuielile
eligibile şi neeligibile aferente proiectului.
UAT Municipiul Galaţi nu este inregistrat in scopuri de TVA.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică
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Capacitate juridică

Sursa de cofinanţare

Venituri proprii ale autorităţii publice

Membru  4 - MUNICIPIUL FOCSANI

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Municipiul Focsani are capacitatea si dispune de resursele financiare necesare implementarii acestui proiect. O sursă importantă de
finanţare a bugetului general o reprezintă veniturile proprii constituite din impozite, taxe, vărsăminte de la instituţii, alte venituri, cote
defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din impozitul pe venit alocate pentru echilibrarea bugetelor locale. În completarea
acestora, sumele defalcate din TVA alocate de bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate precum şi pentru echilibrarea
bugetului reprezintă 23%, subvenţiile alocate de la bugetul de stat şi alte administraţii 7%, iar sumele din fonduri externe nerambursabile
pentru proiecte din fonduri structurale 6%.
Municipiul Focsani va asigura contributia proprie la cheltuielile eligibile a acestui proiect si isi asuma plata cheltuielilor neeligibile.
Municipiul Focsani nu este inregistrat in scopuri de TVA.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Sursa de cofinanţare

Venituri proprii ale autorităţii publice

Membru  5 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANŢA

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

Conform angajamentului reprezentantului legal al Municipiului Constanta, institutia îsi asuma asigurarea cotei de cofinantare la cheltuielile
eligibile, dar si asigurarea eventualelor cheltuieli care nu au putut fi prevazute la momentul elaborarii cererii de finantare si a celor care au
fost declarate neeligibile pe parcursul procesului de evaluare si cad în sarcina Solicitantului.
Solicitantul a derulat anterior proiecte cu finantare nerambursabila, pe care le-a finalizat cu succes, fara a se confrunta cu dificultati de
natura financiara în ceea ce priveste sustinerea implementarii acestora.
UAT Municipiul Constanta nu este inregistrat in scopuri de TVA.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Statut ADR SE si a.a.1 si a.a.2_semnat.pdf

30/11/2020 Statut ADR SE si a.a.1 si a.a.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Certificat inscriere persoana juridica fara scop patrimonial_ADR
SE_semnat.pdf

30/11/2020 Certificat inscriere persoana juridica fara scop patrimonial_ADR SEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Sursa de cofinanţare

Venituri proprii ale autorităţii publice

Membru  6 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

UAT Municipiul Buzau se angajeaza sa asigure contributia proprie la valoarea totala eligibila a proiectului, sa finanteze toate costurile
neeligibile aferente proiectului si sa asigura resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului pana la rambursarea
acestora de catre AM POAT.
UAT Municipiul Buzau nu este inregistrat in scopuri de TVA.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

Sursa de cofinanţare

Venituri proprii ale autorităţii publice

Membru  7 - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Capacitate administrativă

UAT Municipiul Ramnicu Sarat se angajeaza sa asigure contributia proprie la valoarea totala eligibila a proiectului, sa finanteze toate
costurile neeligibile aferente proiectului si sa asigura resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului pana la rambursarea
acestora de catre AM POAT.
UAT Municipiul Ramnicu Sarat nu este inregistrat in scopuri de TVA.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică
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ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Sud-Est

Brăila

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Brăila

Informaţii proiect

Sud-Est

Buzău

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Buzău

Informaţii proiect

Sud-Est

Buzău

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Râmnicu
Sărat

Informaţii proiect

Sud-Est

Constanţa

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Constanţa

Informaţii proiect

Sud-Est

Constanţa

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Oraş Eforie

Informaţii proiect

Sud-Est

Galaţi

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Galaţi

Informaţii proiect

Sud-Est

Vrancea

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Focşani
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta in pregatirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la  nivelul regiunii Sud-
Est. Prin obiectivul sau general, proiectul contribuie la realizarea Obiectivului specific 1.1. - Intarirea capacitatii beneficiarilor de proiecte
finantate din FESI de a pregati si de a implementa proiecte mature, Actiunea 1.1.1 – Asistenta orizontala pentru beneficiarii FESI si
specifica pentru beneficiarii POAR, POIM si POC, inclusiv instruire pentru acestia si pentru potentialii beneficiari FESI, aferent Axei
prioritare 1- Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind
aceste fonduri, din cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020.
Proiectul urmareste asigurarea finantarii prin POAT 2014-2020 a activitatilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice necesare
proiectelor de investitii destinate domeniilor: mobilitate urbana, regenerare urbana.
Avand ca scop pregatirea documentatiilor tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, proiectul vine in sprijinul
nevoii de dezvoltare a portofoliilor de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027 si conduce la cresterea capacitatii
beneficiarilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est de a implementa proiecte de investitii.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Asigurarea capacitatii la nivel regional de a pregati documentatii tehnico-economice la nivelul regiunii Sud-Est pentru proiectele
aferente perioadei de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana.

Context

Justificare

Necesitatea absorbtiei fondurilor europene alocate Romaniei pentru perioada 2021-2027, impune pregatirea portofoliului de proiecte, mai
ales a portofoliului de proiecte din domeniul infrastructurii de interes national/local si regional. Absorbtia fondurilor europene constituie un
obiectiv de interes national si o solutie pentru stimularea economiei, acestea generand o serie de efecte pozitive la nivelul societatii:
reducerea disparitatilor dintre regiuni, a saraciei si a excluziunii sociale, dezvoltarea unei retele durabile de transport si realizarea de
investitii in infrastructura.
La nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, proiectele de infrastructura sunt investitii publice de importanta strategica, care asigura
cresterea calitatii vietii, conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene si cresterea mobilitatii populatiei si a marfurilor.
Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est pentru perioada de programare 2021-2027 va putea fi realizata pe deplin doar printr-o
abordare integrata care permite adoptarea de politici sectoriale cat mai apropiate de nevoile teritoriului. Nevoia de a urma metoda
integrarii teritoriale reiese cu precadere din consultarile si dezbaterile cu reprezentantii parteneriatului economic, social si administrativ de
la nivel judetean. La acest nivel exista o constientizare a importantei instrumentelor operationale care permit realizarea unor initiative
comune capabile sa valorifice cat mai bine resursele si potentialul comunitatilor si a teritoriului. In acelasi timp, proiectele integrate
reprezinta modalitatea cea mai adecvata pentru promovarea conceptului dezvoltarii „de jos in sus”, concept pe care Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est doreste sa il promoveze cu prioritate.
Proiectele de infrastructura necesita perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregatirea si elaborarea documentatiilor tehnico-
economice, cu impact asupra ritmului de implementare si a riscului de dezangajare la nivelul programelor operationale. De asemenea,
eligibilitatea cheltuielilor in perioada de programare 2021-2027 incepe cu data de 1 ianuarie 2021, data de la care devin eligibile
cheltuielile aferente implementarii proiectelor si actioneaza riscul de dezangajare esalonat pe durata celor 7 ani, conform regulilor
prevazute de propunerile de regulamente ale Comisiei Europene, de tipul n+2.
Prin OUG 88/2020, domeniile mobilitate urbana si regenerare urbana, au fost identificate ca prioritare, necesitand sprijin pentru pregatirea
documentatiilor aferente proiectelor.
In acest context, proiectul propus urmareste asigurarea finantarii prin POAT 2014-2020 a activitatilor de elaborare a documentatiilor
tehnico-economice necesare proiectelor de investitii destinate urmatoarelor domenii: mobilitate urbana si regenerare urbana. Proiectul
vine in sprijinul nevoii de dezvoltare a portofoliilor de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027 si conduce la cresterea
capacitatii beneficiarilor din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est de a implementa proiecte de investitii.
In ceea ce priveste modul in care au fost stabilite proiectele pentru care urmeaza sa fie elaborata documentatia tehnico-economica, ADR
SE a derulat procesul de evaluare si selectie a acestora pe baza criteriilor generale cuprinse in Ghidul solicitantului aprobat prin OMFE nr.
855/17.07.2020 si a prevederilor metodologiei de selectie aprobata la nivelul ADR SE.
Metodologia de selectie a prevazut doua etape:
Etapa I – Verificarea gradului de indeplinire a criteriilor de selectie stabilite prin OUG 88/2020 pe baza listelor de verificare, anexe la
metodologie si a eligibilitatii investitiilor propuse in raport cu propunerile de Regulamente UE privind fondurile europene.
Etapa II – Selectia fiselor de proiect.
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Metodologia de selectie a prevazut si criterii suplimentare:
 - pentru proiectele din domeniul Centre de agrement, baze sportive (tabere scolare) - acordare prioritate proiectelor depuse de Ministerul
Tineretului si Sportului (tabere scolare);
 - pentru proiectele care vizeaza domeniul mobilitatii urbane si al regenerarii urbane - acordare prioritate fiselor de proiecte depuse de
UAT-urile resedinta de judet;
 - in cazul in care pentru acelasi domeniu de investitii, solicitarea de fonduri prin fisele de proiecte depuse de UAT-uri, altele decat
municipiile resedinta de judet, depaseste bugetul disponibil, criteriul de selectie sa fie costul proiectului raportat la indicatorii de realizare ai
proiectului, pentru proiecte similare (indicatorii comuni din propunerea privind Regulamentele UE privind fondurile 2021-2027).
La selectarea proiectelor pentru care se va finanţa elaborarea documentaţiilor de atribuire, ADR SE s-a asigurat ca beneficiarii acestora
nu au mai solicitat asistenţa financiara din fonduri europene nerambursabile în acest scop şi ca se vor angaja ca nu vor mai solicita în
perioada 2021-2027 sprijin pentru elaborarea aceloraşi documente ca cele elaborate prin acest proiect. De asemenea, ADR SE a solicitat
beneficiarilor, depunerea unei declaratii prin care acestia se obliga sa depuna cereri de finantare in perioada de programare 2021-2027
pentru proiectele pentru care vor fi pregatite documentatiile tehnico-economice.
Avand in vedere ca la momentul depunerii fisei de proiect, nu era finalizat procesul de evaluare si selectie a fiselor de proiect, a fost
estimata pregatirea unui numar de 12 proiecte, tinta indicatorului 6S36 „Numar de proiecte pregatite în vederea dezvoltarii portofoliilor de
proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027” fiind 12. Urmare a finalizarii procesului de evaluare si selectie a fiselor de proiect,
au fost selectate 11 proiecte în vederea dezvoltarii portofoliilor de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027. Astfel, valoarea
indicatorului 6S36 a fost diminuata de la 12 proiecte (conform fisei aprobate), la 11 proiecte, care vor fi pregatite în vederea dezvoltarii
portofoliilor de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027.
In ceea ce priveste modul în care prezentul proiectul se coreleaza cu alte proiecte finantate din fonduri publice/private, la nivel
regional/local, precizam ca ADR SE nu a mai implementat proiecte complementare cu proiectul propus. Referitor la proiectele de investitii
gestionate de catre partenerii proiectului, in conformitate cu declaratiile pe propria raspundere depuse in etapa de evaluare a fiselor de
proiect, acestia nu au mai solicitat/beneficiat de asistenta financiara din fonduri europene nerambursabile pentru proiectele de investitie
ale caror documentatii tehnico-economice vor fi pregatite prin POAT 2014-2020, aferente celor 2 domenii: mobilitate urbana si regenerare
urbana.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Raspuns clarif JUSTIFICARE CF2 - 2 domenii_s..pdf

08/02/2021 Raspuns clarif JUSTIFICARE CF2 - 2 domenii7019B02CE2E50D36A692FA07EAAEE407FC59AD7C36679E898FBF49
22500A31A8

Grup ţintă

Entitatile care vor beneficia sau care sunt vizate de rezultatele proiectului, direct si indirect sunt urmatoarele:
Grupul tinta direct al proiectului:
- UAT-uri de la nivelul celor 5 judete ale Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, vizate prin proiect (Galati, Constanta, Braila, Vrancea, Buzau)
Grupul tinta indirect al proiectului:
- Populatia de la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est;
- Turistii

Sustenabilitate

Documentatiile tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est vor fi intocmite si predate respectand etapele de proiectare din HG
907/2016, inclusiv faza Proiect tehnic de executie, conform HG nr. 907/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, privind etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare. ADR SE va avea in vedere pe parcursul implementarii proiectului finantat din POAT, ca
partenerii sa elaboreze tipurile de documentatii permise de Ghidul solicitantului.
Beneficiarii documentatiilor tehnico - economice  pentru care se acorda sprijinul financiar prin Programul Operational Asistenta Tehnica
2014-2020 au obligatia de a depune cereri de finantare in perioada de programare 2021-2027, sub sanctiunea restituirii finantarii
acordate. Inca din etapa de evaluare a fiselor de proiect, beneficiarii au depus o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma
depunerea cererilor de finantare aferente elaborarii documentatiilor tehnico-economice.
Implementarea proiectului, deschide perspectiva dezvoltarii infrastructurii Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, contribuind la cresterea
economica a regiunii si la atenuarea diferentelor economice fata de celelalte regiuni de dezvoltare ale tarii. Nivelul dezvoltarii unei regiuni
este esential in determinarea impactului pe care investitiile in infrastructura il au asupra cresterii economice. Legatura stransa dintre
cresterea economica regionala si dezvoltarea sociala, mediata de proiectele de investitie in infrastructura, este confirmata la nivel national.
Totodata, valorificarea rezultatelor proiectului se va evidentia si sub aspectul dezvoltarii capitalului uman, al personalului direct implicat in
procesul de implementare, prin cresterea experientei acestuia si dobandirea de noi competente.

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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Sustenabilitatea proiectului este evidentiata sub aspect institutional prin intermediul acordurilor de parteneriat incheiate intre ADR SE si
parteneri. Aceste acorduri de parteneriat vor fi incheiate pana la semnarea contractului de finantare intre ADR SE si AM POAT, in
conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului.
In plus, UAT Municipiul Braila a initiat demersurile pentru incheierea unui acord de parteneriat cu Primaria Comunei Chiscani/judetul Braila
pentru depunerea in comun a cererii de finantare  „Modernizarea conexiunii tramvai Braila – Lacu Sarat” (domeniul „mobilitate urbana”)
care vizeaza realizarea unor lucrari de modernizare a caii de rulare a tramvaiului, modernizarea peroanelor si construirea unei piste de
biciclete cu dublu sens, de-a lungul liniei de tramvai pe traseul Braila-Chiscani.
In cazul in care, pe parcursul elaborarii documentatiei tehnico-economice, se va constata necesitatea incheierii de acorduri de parteneriat
cu parti terte in vederea promovarii in comun a investitiei, aceste acorduri vor fi incheiate intre partenerii proiectului POAT si institutiile
implicate in exploatarea facilitatilor respective.

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:

Nu este cazul

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

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul

Relevanţă

Prin activitatile sale, proiectul raspunde Obiectivului specific 1.1. - Intarirea capacitatii beneficiarilor de proiecte finantate din FESI de a
pregati si de a implementa proiecte mature, Actiunea 1.1.1, aferent Axei prioritare 1 - Intarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si
implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri, din cadrul Programului Operational Asistenta
Tehnica (POAT) 2014-2020. De asemenea, proiectul urmareste obtinerea urmatorului rezultat: documentii tehnico-economice elaborate la
nivelul regiunii Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana si regenerare urbana. Avand ca scop
pregatirea documentatiilor tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est, proiectul vine in sprijinul nevoii de dezvoltare a
portofoliilor de proiecte aferente perioadei de programare 2021-2027 si conduce la cresterea capacitatii beneficiarilor din Regiunea de
Dezvoltare Sud-Est de a implementa proiecte de investitii. In acest sens, au fost selectate pentru finantarea elaborarii documentatiilor, fise
de proiect care respecta dispozitiile OUG nr. 88/2020, cu incadrarea in bugetul alocat regiunii Sud-Est.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Nu este cazul.

Aria prioritară SUERD

Urmarind asigurarea mobilitatii urbane si integrand actiuni specifice regenerarii urbane, proiectele ale caror documentatii tehnico-
economice vor fi finantate prin POAT 2014-2020 se regasesc in urmatoarele documente programatice ale beneficiarilor/partenerilor:
Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) si Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU). Prin activitatile sale, proiectul contribuie
la indeplinirea obiectivului Prioritatii de Dezvoltare 3 din cadrul Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala 2014-2020 privind
cresterea gradului de accesibilitate a regiunilor, prin imbunatatirea mobilitatii regionale si asigurarea serviciilor esentiale pentru o
dezvoltare economica sustenabila si incluziva. De asemenea, proiectul contribuie la atingerea obiectivelor aferente Prioritatii de dezvoltare
2 – „Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional” din cadrul Planului de Dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020. Obiectivele
proiectului raspund prevederilor Strategiilor de Dezvoltare Durabila ale celor 5 judete din Regiunea Sud-Est, vizate prin proiect (Galati,
Constanta, Vrancea, Buzau, Braila), referitoare la imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin valorificarea superioara a resurselor existente,
prin dezvoltarea infrastructurii rutiere a judetelor si reducerea disparitatilor de dezvoltare dintre localitati. De asemenea, proiectul
contribuie la atingerea Obiectivului General 3 – „Dezvoltarea unei retele de localitati competitive si coezive prin sprijinirea specializarii
teritoriale si formarea zonelor functionale urbane” al Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei, urmarind cresterea mobilitatii
cetatenilor si imbunatatirea mediului urban.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU

 - Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Regională

 - Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei
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Riscuri

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Nedepunerea cererilor de finantare în conditiile stabilite pentru
perioada de programare 2021-2027 aferente proiectelor pentru
care au fost pregatite documentatiile pentru care se acorda
sprijinul financiar.

Depunerea declaratiilor pe propria raspundere de catre
beneficiarii finantarii inca din etapa de evaluare si selectie a
fiselor de proiect.
Sprijinirea beneficiarilor in procesul de identificare a schemelor
de finantare pentru perioada de programare 2021-2027.

2. Retragerea unor parteneri din proiect. Identificarea unor noi parteneri, care sa indeplineasca criteriile
de selectie ale partenerilor selectati initial.

3. Neindeplinirea obligatiilor contractuale de catre unul sau mai
multi prestatori contractati in cadrul proiectului/intarzieri in
atribuirea contractelor de achizitie.

Acordarea de asistenta beneficiarilor in derularea procedurilor
de achizitie pentru adoptarea unor masuri de prevenire a
acestor situatii: stabilirea unor criterii de selectie cu privire la
experienta prestatorilor, masuri asiguratorii incluse in
contractele de prestare a serviciilor etc.

4. Modificari legislative cu impact asupra implementarii
proiectului.

Monitorizarea permanenta si aplicarea corespunzatoare a
legislatiei relevante pentru proiect.

5. Intarzieri inregistrate in intocmirea si transmiterea cererilor de
rambursare/plata, a rapoartelor de progres catre finantator.

Elaborarea unei proceduri interne de monitorizare a progresului
proiectului si stabilirea/mentinerea unui flux informational cu
partenerii proiectului pentru colectare si analiza informatii
privind derularea activitatilor.

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitatea de gen, obiectiv al oricarei societati democratice, a constituit un reper important in procesul de elaborare a proiectului, acesta
oferind, prin activitatile propuse, oportunitati, drepturi si obligatii egale pentru femei si barbati. Proiectul este menit sa sprijine
implementarea acestui drept fundamental, prin asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare si participare pentru ambele sexe, pe tot
parcursul implementarii activitatilor sale. Prin activitatile propuse,  s-a urmarit a se asigura accesul egal al tuturor cetatenilor, indiferent de
gen si, totodata, accesul egal la beneficiile proiectului.
In elaborarea si implementarea proiectului, ADR SE va respecta legislatia in domeniul egalitatii de sanse promovand si asigurand
egalitatea de sanse si de tratament atat in managementul proiectului, cat si in activitatile acestuia. Astfel, vor fi respectate prevederile art.
7 din Reg. (UE) nr. 1303/2013 cu privire la egalitatea de sanse si se vor lua masurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe
criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala.
Principiul egalitatii de gen este aplicabil tuturor activitatilor de resurse umane desfasurate de Agentie, atat in ceea ce priveste personalul
existent cat si in recrutarea noilor angajati, daca este cazul.

Egalitate de gen

Asigurarea nediscriminarii reprezinta un principiu de baza al unei societati democratice si presupune absenta oricarei forme de
manifestare a inegalitatii, care impiedica indivizii sa-si exercite drepturile si libertatile fundamentale si sa se bucure de aceleasi
oportunitati. Proiectul, in ansamblul sau, respecta principiile generale pe care se bazeaza “Strategia nationala in domeniul egalitatii de
sanse intre femei si barbati pentru perioada 2014-2017”: principiul respectarii drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, principiul
nediscriminarii si egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, principiul abordarii integrate, ce presupune coordonarea si
cooperarea intre toate institutiile implicate.  Procesul de selectie a fiselor de proiect depuse s-a realizat cu respectarea principiului
nediscriminarii entitatilor participante si al transparentei. Totodata, egalitatea de gen, nediscriminarea, reprezinta elemente fundamentale
care au stat la baza elaborarii proiectului. Proiectul sprijina implementarea acestor obiective, contribuind astfel la o dezvoltare sustenabila
si incluziva a societatii. Proiectul urmareste sa se obtina in mod egal avantaje pentru toti beneficiarii proiectului si prevenirea oricarei
forme de discriminare, in concordanta cu cerintele si bunele practici existente in Uniunea Europeana. Nediscriminarea va guverna
activitatea de selectie a membrilor echipei de management si implementare a proiectului, precum si orice alte actiuni prevazute in proiect.

Nediscriminare

Principii orizontale
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La nivel de proiect, problemele cu care se confrunta populatia cu dizabilitati vor fi tratate cu responsabilitate. Proiectul asigura
respectarea principiului accesibilitatii pentru persoanele cu dizabilitati, intrucat, pe parcursul implementarii sale, se va asigura
promovarea, protejarea si asigurarea exercitarii depline si in conditii de egalitate a tuturor drepturilor si libertatilor fundamentale ale
persoanelor cu dizabilitati.
Accesul in organizatie (atat in sediul central cat si in sediile secundare) se realizeaza respectand principiul accesibilitatii, in sensul ca
exista rampe de acces special realizate pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitati fizice.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Protecţia biodiversităţii

Utilizarea eficienta a resurselor si controlul poluarii reprezinta factori majori de creştere economica. In procesul de implementare a
proiectul se va incuraja economia de resurse, asigurandu-se un comportament care sa se armonizeze cu mediul. Totodata, pe parcursul
implementarii resursele necesare proiectului vor fi utilizate eficient si sustenabil, in principal prin aplicarea unor reguli si inducerea unor
comportamente de consum rational al resurselor. Astfel, se vor avea in vedere cresterea utilizarii resurselor regenerabile, reducerea
cantitatii de deseuri si cresterea reciclarii. In acest sens, vor fi aplicate o serie de masuri, precum: promovarea imprimarii fata-verso a
documentelor, imprimarea documentelor absolut necesare, folosirea mijloacelor de comunicare electronica, optimizarea oportunitatilor de
utilizare a resurselor locale, economia de energie, sustinerea colectarii selective a deseurilor, reducerea volumului de deseuri,
restrictionarea utilizarii de materiale greu degradabile, etc.

Utilizarea eficientă a resurselor

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Rezilienţa la dezastre

Componenta 1

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

Număr 11.000
6S36 - Numar de proiecte pregatite in vederea dezvoltarii
portofoliilor de proiecte aferente perioadei de programare
2021-2027

Indicatori prestabiliţi

Lider - AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

ID dosar achiziţiei: 1930331280

Titlul achiziţiei: Carburant 5D CF2 143538

Carburant 5D CF2 143538Descrierea achiziţiei:

09132100-4 - Benzină fără plumb , 09134200-9 - Motorină , 09134220-5 - Motorină (EN 590)CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 9,639.00 LEI

Plan de achiziţii
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Tip procedură: Achiziţie directă

 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2021

 Decembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

ID dosar achiziţiei: 1972725546

Titlul achiziţiei: Produse consumabile (birotica, papetarie, tonere) si obiecte de inventar 5D CF2 143538

Produse consumabile (birotica, papetarie, tonere) si obiecte de inventar 5D CF2 143538Descrierea achiziţiei:

30125100-2 - Cartuşe de toner , 30190000-7 - Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou ,
39132100-7 - Dulapuri de arhivare

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 10,686.20 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Noiembrie 2021

 Decembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA

1038161809ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Modernizarea conexiunii tramvai Braila
- Lacu Sarat”

realizare studii geo si topo, studiu de trafic, expertiza tehnica, tema de proiectare, documentatia
necesara obtinerii certificatului de urbanism, DALI, documentatia necesara pentru obtinerea avizelor
si acordurilor prevazute in Certificatul de urbanism, realizare PAC, POE, PT+DE, asistenta tehnica
pe perioada de executie a lucrarilor

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Tip contract: Servicii

LEI837,820.80Valoare contract:

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2022

 Februarie 2022Dată semnare contract:

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

Membru 1 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA

391872317ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de verificare tehnica pentru obiectivul de investitii „Modernizarea conexiunii tramvai
Braila - Lacu Sarat”

verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economiceDescrierea achiziţiei:

CPV: 71300000-1 - Servicii de inginerie

Tip contract: Servicii

LEI29,750.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată
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 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2022

 Ianuarie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 1 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA

3178378830ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Amenajare si modernizare Faleza
Dunarii”

realizare studii geo si topo, studii istorice, expertiza tehnica, tema de proiectare, documentatia
necesara obtinerii certificatului de urbanism, DALI, documentatia necesara pentru obtinerea avizelor
si acordurilor prevazute in Certificatul de urbanism, realizare PAC, POE, PT+DE, asistenta tehnica
pe perioada de executie a lucrarilor

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Tip contract: Servicii

LEI699,474.16Valoare contract:

Tip procedură: Concurs de soluţii

 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2022

 Februarie 2022Dată semnare contract:

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

Membru 1 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA

1889364249ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de verificare tehnica pentru obiectivul de investitii „Amenajare si modernizare
Faleza Dunarii”

verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economiceDescrierea achiziţiei:

CPV: 71300000-1 - Servicii de inginerie

Tip contract: Servicii

LEI23,800.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2022

 Ianuarie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 2 - ORASUL EFORIE

1897380034ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnice aferente proiectului INFIINTAREA
SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CU MATERIAL RULANT ECOLOGIC,
INCLUSIVINFRASTRUCTURA DE PARCARE SI FACILITATI PENTRU BICICLISTI IN CADRUL
CORIDORULUI DE MO
"Achizitie servicii de elaborare a documentaţiei tehnice: Studiul de fezabilitate cu elemente DALI:  -
studii de teren (studiu topografic, studio geotehnic si studiu hidrogeologic); -expertiza tehnica
terenuri de fundare; Proiectul tehnic de execuţie;-PTE+DE (Proiect tehnic de executie + Detalii de
executie)-PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire)-POE (Proiect Organizarea
Executiei) Alte documentatii necesare -Pentru obtinere acorduri si avize - -Aviz instalatii apa si
canalizare –RAJA Constanta;- -Aviz de amplasament Enel Romania -energie electrica;- -Aviz
Tehnic de Racordare  -energie electrica;- -Aviz IGSU –Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta;- -Avize alti detinatori de utilitati: Telekom, Vodafone, RCS –RDS ;- -Aviz Politia Rutiera
–marcaje si semnalizare rutiera.- -Aviz mediu"

Descrierea achiziţiei:
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CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71319000-7 - Servicii de expertiză , 71351910-5 -
Servicii de geologie , 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport ,
79311000-7 - Servicii de studii , 71351810-4 - Servicii de topografie , 71241000-9 - Studii de
fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Tip contract: Servicii

LEI2,726,052.00Valoare contract:

Tip procedură: Licitaţie deschisă

24 Decembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Martie 2021

1 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E: 24 Decembrie 2020

Membru 2 - ORASUL EFORIE

3355332606ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achiziţie servicii de  verificare tehnica aferente proiectului INFIINTAREA  SISTEMULUI DE
TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CU MATERIAL RULANT ECOLOGIC,
INCLUSIVINFRASTRUCTURA DE PARCARE SI FACILITATI PENTRU BICICLISTI IN CADRUL
CORIDORULUI DE MOBILITATE URBAN
Servicii de verificare de calitate a documentatiilor PTE+DE (Proiect tehnic de exevutie + Detalii de
executie); PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire); POE (Proiect Organizarea
Executiei)

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Tip contract: Servicii

LEI47,600.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2022

 Februarie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - MUNICIPIUL GALATI

4195248123ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice-pr.Dezvoltarea urbană a municip. prin
modern. infrastructurii transportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr. 1, a
bld. Siderurgiştilor, tronson 2 şi a str.Stefan cel Mare

SMIS 143538 Municipiul Galaţi Mobilitate urbană : Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii, Studii de teren (topo geo, hidrologice), expertize tehnice, Documentaţii avize (inclusiv
studii), PT+DDE, PAC, PO, Asistenţa tehnică

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71242000-6 - Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor , 79311000-7 - Servicii de
studii , 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize , 71247000-1 -
Supraveghere a lucrărilor de construcţii

Tip contract: Servicii

LEI3,360,356.00Valoare contract:

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2022

 Aprilie 2022Dată semnare contract:

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

Membru 3 - MUNICIPIUL GALATI
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3480765441ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului-pr.Dezvoltarea urbană a municip. prin modern.
infrastructurii transportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr. 1, a bld.
Siderurgiştilor, tronson 2 şi a str.Stefan cel Mare

SMIS 143538 Municipiul Galaţi Mobilitate urbană, Verificare tehnică de calitate a proiectuluiDescrierea achiziţiei:

CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Tip contract: Servicii

LEI44,268.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Februarie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2022

 Mai 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 3 - MUNICIPIUL GALATI

1952697898ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico - economice- proiect Reabilitare şi refuncţionalizare
teren degradat Valea Ţiglinei

SMIS 143538 Municipiul Galaţi Regenerare urbană, Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii, Studii de teren (topo geo, hidrologice), expertize tehnice, Documentaţii avize (inclusiv
studii), Studiu de marketing, PT+DDE, PAC, PO, Asistenţa tehnică

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71242000-6 - Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor , 79311000-7 - Servicii de
studii , 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize , 71247000-1 -
Supraveghere a lucrărilor de construcţii

Tip contract: Servicii

LEI1,336,466.75Valoare contract:

Tip procedură: Licitaţie deschisă

1 Iulie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2021

 Decembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E: 2 Iulie 2021

Membru 3 - MUNICIPIUL GALATI

1211328887ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului - proiect Reabilitare şi refuncţionalizare teren
degradat Valea Ţiglinei

SMIS 143538 Municipiul Galaţi Regenerare urbană, Verificare tehnică de calitate a proiectuluiDescrierea achiziţiei:

CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Tip contract: Servicii

LEI30,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2022

 Februarie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 4 - MUNICIPIUL FOCSANI
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3447771144ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de elaborare a documentatiilor tehnico economice necesare proiectului
"Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea retelei de terminale intermodale, cresterea
accesibilitatii retelei de transport"

Prestarea de servicii pentru elaborarea documentaţiei tehnico economice faza SF+PT, asistenta
tehnica din partea proiectantului, inclusiv elaborarea studiilor topografic, geotehnic, de trafic, de
coexistenta, a expertizelor tehnice, araportului de evaluare ANEVAR, a documentatiilor cadastrale,
a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor, a proiectului tehnic si detaliilor de
executie, DTAC, DTOE, a certificatelor de performanta energetica

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71242000-6 - Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor , 79311100-8 - Servicii de
elaborare de studii , 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

Tip contract: Servicii

LEI4,214,221.41Valoare contract:

Tip procedură: Licitaţie deschisă

28 Septembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2022

 Februarie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E: 30 Septembrie 2021

Membru 4 - MUNICIPIUL FOCSANI

3548891767ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de verificare a Proiectului Tehnic

Furnizarea de servicii pentru verificarea Proiectului Tehnic de catre un verificator independentDescrierea achiziţiei:

CPV: 71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnică

Tip contract: Servicii

LEI71,400.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Iunie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  August 2022

 August 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 5 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANŢA

4230355357ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Elaborare DTE (expertiză tehnică, studii de teren: Geo,Topo, studiu de trafic, DALI, proiect tehnic
pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT şi DE şi altele–temă de proiectare) Bulevardul Mamaia-cod
SMIS 143537

Achiziţia serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii
”Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Bulevardul Mamaia” (temă de proiectare,
expertiză tehnică, studii de teren - geotehnic şi topografic, studiu de trafic, studiu peisagistic, DALI,
proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE,  PT şi DE, asistenţă tehnică din partea
proiectantului, verificare de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi)

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport

Tip contract: Servicii

LEI2,975,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Licitaţie deschisă

21 Aprilie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2021

 Noiembrie 2021Dată semnare contract:
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Dată transmitere J.O.U.E: 21 Aprilie 2021

Membru 5 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANŢA

3192868661ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Elaborare DTE(TP, expertiză tehnică, studii geotehnic şi topografic, de trafic, DALI, PTAC, POE,
PT şi DE, ATP, verificarea de către specialişti verificatori de proiecte
atestaţi)_PMC_regenerare_POAT_5D_SMIS143538

Achiziţia serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii ”
Îmbunătăţirea mediului urban în zona Delfinariu - Faleză Nord” (temă de proiectare, expertiză
tehnică, studii de teren - geotehnic şi topografic, studiu de trafic,  DALI, proiect tehnic pentru
autorizarea lucrărilor, POE,  PT şi DE, verificarea de către specialişti verificatori de proiecte
atestaţi,asistenţă tehnică din partea proiectantului)

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Tip contract: Servicii

LEI833,000.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

27 Mai 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2021

 Noiembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 5 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANŢA

1355789808ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: elaborare studiu de evaluare a impactului asupra mediului/Studiul de evaluare
adecvată_PMC_mobilitate_POAT_5D_SMIS_143538

Achiziţia serviciului de elaborare studiu de evaluare a impactului asupra mediului/Studiul de
evaluare adecvată

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71313400-9 - Evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii , 71313440-1 - Servicii de
evaluare a impactului asupra mediului pentru construcţii

Tip contract: Servicii

LEI58,440.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Mai 2022

 Iunie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 6 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU

806883275ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta in vederea elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a
Proiectului Tehnic pentru obiectivul de investitii " Regenerarea Urbana a arealelor degradate din
zona de  interventie Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae

Achizitie servicii de consultanta pentru elaborarea DALI si a Proiectului Tehnic, realizate  conform
Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, a tuturor studiilor si expertizelor necesare implementarii obiectivului de
investitii(studiul topografic, studiul geotehnic, studiul de impact arhitectural si urbanistic,
documentatii cadastrale, realizarea documentatiilor privind obţinerea certificatului de urbanism, alte
studii care decurg din reglementarile legale conform CU, studii pentru obţinerea acordurilor/avizelor
de mediu, documentatia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie, iluminat public.

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71319000-7 - Servicii de expertiză , 71351910-5 -
Servicii de geologie , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări
publice , 71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport , 79311000-7
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- Servicii de studii , 71351810-4 - Servicii de topografie , 71410000-5 - Servicii de urbanism ,
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize , 71335000-5 - Studii tehnice

Tip contract: Servicii

LEI1,158,120.14Valoare contract:

Tip procedură: Licitaţie deschisă

12 Martie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 11 Mai 2021

 Noiembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E: 15 Martie 2021

Membru 6 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU

372908404ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare Proiect tehnic şi detalii de execuţie " Regenerarea Urbana a arealelor
degradate din zona de  interventie Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Balcescu, Micro XIV" in
Municipiul Buzau

Servicii de verificare de calitate a documentatiilor PTE+DE (Proiect tehnic de exevutie + Detalii de
executie);  PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire); POE (Proiect Organizarea
Executiei)

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Tip contract: Servicii

LEI23,800.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Ianuarie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2022

 Martie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 6 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU

2281341346ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru
obiectivul de investitii " Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub de transport si
autobaza" in Municipiul Buzau

Achizitie servicii de consultanta pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic
pentru obiectivul de investitii " Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub de transport si
autobaza, realizate  conform Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice, a tuturor studiilor si expertizelor necesare implementarii
obiectivului de investitii(studiul topografic, studiul geotehnic, studiul de trafic, studiul/calculul
emisiilor de GES, studiul de impact arhitectural si urbanistic, audit energetic cladire administrativa
(initial si final, realizare PUZ si documentatii cadastrale, realizarea documentatiilor privind obţinerea
certificatului de urbanism, alte studii care decurg din reglementarile legale conform CU, studii pentru
obţinerea acordurilor/avizelor de mediu, documentatia pentru obţinerea avizelor şi acordurilor pentru
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie,
iluminat public.

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă
energetică , 71319000-7 - Servicii de expertiză , 71351910-5 - Servicii de geologie , 71322500-6 -
Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport , 79311000-7 - Servicii de studii ,
71351810-4 - Servicii de topografie , 71410000-5 - Servicii de urbanism , 71241000-9 - Studii de
fezabilitate, servicii de consultanţă, analize , 71335000-5 - Studii tehnice

Tip contract: Servicii

LEI5,090,443.24Valoare contract:

Tip procedură: Licitaţie deschisă

7 Mai 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Iulie 2021
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 Noiembrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E: 7 Mai 2021

Membru 6 - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU

3227726958ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare Proiect tehnic şi detalii de execuţie  " Cresterea mobilitatii urbane prin
realizarea unui hub de transport si autobaza" in Municipiul Buzau

Servicii de verificare de calitate a documentatiilor PTE+DE (Proiect tehnic de exevutie + Detalii de
executie);  PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire); POE (Proiect Organizarea
Executiei)

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71328000-3 - Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

Tip contract: Servicii

LEI23,800.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Ianuarie 2022Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Martie 2022

 Martie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 7 - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat

1316767370ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si
crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

elaborare studii geotehniceDescrierea achiziţiei:

CPV: 71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnică

Tip contract: Servicii

LEI71,400.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

7 Ianuarie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 7 Ianuarie 2021

8 Ianuarie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 7 - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat

3852234483ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie studiu topografic pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si
crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

Elaborare studiu topograficDescrierea achiziţiei:

CPV: 71351810-4 - Servicii de topografie

Tip contract: Servicii

LEI35,700.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

6 Ianuarie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 6 Ianuarie 2021

6 Ianuarie 2021Dată semnare contract:
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Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 7 - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat

3396512396ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie studiu hidrogeologic pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si
crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

elaborare studiu hidrogeologicDescrierea achiziţiei:

CPV: 71351900-2 - Servicii de geologie, de oceanografie şi de hidrologie

Tip contract: Servicii

LEI11,900.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

8 Ianuarie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 8 Ianuarie 2021

11 Ianuarie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 7 - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat

3603817445ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si
crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

elaborare expertiza tehnicaDescrierea achiziţiei:

CPV: 71319000-7 - Servicii de expertiză

Tip contract: Servicii

LEI5,950.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Februarie 2021

12 Februarie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Membru 7 - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat

1086633746ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si
crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

elaborare Studiu de fezabilitate, documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism,
documentatii pentru obtinerea avizelor

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

Tip contract: Servicii

LEI160,650.00Valoare contract:

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 16 Februarie 2021

11 Martie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Membru 7 - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat

4134528346ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de
investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

servicii de proiectare fazele PAC, PT, DDE, AT, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor faza PT
si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturală ,
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Tip contract: Servicii

LEI303,450.00Valoare contract:

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2022

 Ianuarie 2022Dată semnare contract:

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

Membru 7 - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat

839749888ID dosar achiziţiei:

Titlul achiziţiei: Achizitie servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul
de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu
Sarat"

servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si a detaliilor de executie de  catre verificatori
atestati

Descrierea achiziţiei:

CPV: 71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnică

Tip contract: Servicii

LEI23,800.00Valoare contract:

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Noiembrie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2022

 Ianuarie 2022Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Clarif. 7_Contract mobilitate proiectare_Prim. Eforie s..pdf

19/10/2021 Clarif. 7_Contract mobilitate proiectare_Prim. EforieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 7_Referat necesitate si oferta_Prim. CT_mobilitate s..pdf

19/10/2021 Clarif. 7_Referat necesitate si oferta_Prim. CT_mobilitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif. 7_Referat necesitate si oferta_Prim. CT_regenerare s..pdf

19/10/2021 Clarif. 7_Referat necesitate si oferta_Prim. CT_regenerareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Resurse umane implicate
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Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect, lider, Pers
propriu/Serv Implementare Proiecte

1 242101

manager proiectResponsabil tehnic, lider, Pers
propriu/Serv Implem. Proiecte

2 242101

manager proiectResponsabil financiar, lider, Pers
propriu/Biroul Asist Tehnica

3 242101
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Manager proiect, lider, Pers propriu/Serv Implementare ProiecteRol:1.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: - coordoneaza procesul de elaborare a cererii de finantare;
- coordoneaza activitatea echipei de management si a intregului proiect asigurandu-se de
indeplinirea obiectivelor propuse si a rezultatelor estimate;
- planifica activitatile si monitorizeaza gradul de indeplinire a acestora in vederea implementarii
optime a proiectului;
 - analizeaza si aproba propunerile privind modificarea calendarului de activitati;
- evalueaza progresul proiectului in conformitate cu prevederile Cererii de finantare si a indicatorilor
propusi;
 - coordoneaza activitatea de elaborare a rapoartelor de progres si a raportului final aferente
contractului de finantare;
- participa la vizitele de monitorizare/de control/misiunile de audit efectuate in cadrul proiectului;
 -colaboreaza cu responsabilul financiar si responsabilul tehnic in vederea asigurarii unei
implementari adecvate a proiectului.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

 ,

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Responsabil tehnic, lider, Pers propriu/Serv Implem. ProiecteRol:2.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: - participa, din punct de vedere tehnic, la elaborarea cererii de finantare;
- centralizeaza rapoartele de progres la nivel de parteneriat si elaboreaza rapoartele de progres ale
proiectului/raportul final, precum şi orice alte documente cu caracter tehnic solicitate de AM POAT
sau alte institutii;
- mentine legatura cu partenerii proiectului pentru colectare informatii relevante cu privire la
progresul proiectului, analizeaza stadiul indeplinirii activitatilor, elaboreaza propuneri privind
eventuale modificari ale calendarului de activitati;
 - asigura respectarea cerintelor de informare si publicitate privind contractul de finantare;
- asigura corespondenta cu AM cu privire la implementarea contractului de finantare, pentru
furnizarea informatiilor cu caracter tehnic;
 - ofera suport logistic auditorilor interni/externi in derularea misiunilor de audit sau de verificare.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

 ,

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie
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Responsabil financiar, lider, Pers propriu/Biroul Asist TehnicaRol:3.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: - participa, din punct de vedere financiar, la elaborarea cererii de finantare;
- tine evidenta cheltuielilor eligibile in cadrul proiectului si a documentelor justificative pentru acesta;
- intocmeste graficul de rambursare la nivel de parteneriat si centralizeaza rapoartele financiare ale
partenerilor, in vederea includerii acestora in cererile de rambursare;
- elaboreaza cererile de pre-finantare, rambursare si/sau plata aferente contractului de finantare,
atat pentru ADR, cat si pentru parteneri si raspunde la clarificarile solicitate de AM POAT cu privire
la cheltuielile incluse in cadrul acestora;
 - sprijina responsabilul tehnic in elaborarea raportelor de progres;
 - elaboreaza/centralizeaza propunerile de modificare din punct de vedere financiar a contractului
de finantare;
 - inregistreaza in platforma MySMIS cererile de prefinantare/rambursare/plata/alte raportari
financiare aferente contractului de finantare, conform prevederilor contractuale/procedurale.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae

 ,

România

Nume/Prenume

Data naşterii

Cetăţenie

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Decizie 446 evaluare fise_s..pdf

30/11/2020 Decizie 446 evaluare fiseE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Decizia 586 RU echipa management  FISA 2_s..pdf

30/11/2020 Decizia 586 RU echipa management  FISA 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
(Lider)

Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E

Strada Anghel Saligny nr. 24, Localitatea: Municipiul Brăila, Cod poştal: 810118, Judeţul: Brăila, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A
REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

1 bucsistem de calcul

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A
REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

1 bucseturi mobilier (scaune, birouri, dulapuri)

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A
REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

1 bucechipamente IT (multifunctionale, retea)

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A
REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

1 bucFax

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST
(Lider)

Pus la dispoziţie de:Amplasament 2

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E

Resurse materiale existente
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Strada Gradinii Publice nr. 12, Localitatea: Municipiul Brăila, Cod poştal: 810118, Judeţul: Brăila, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A
REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

4 bucsistem calcul

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A
REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

5 bucseturi mobilier (scaune, birouri, dulapuri)

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A
REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST

1 bucEchipamente IT (multifunctionala, retea, etc)

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Documentatii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile
mobilitate urbana, regenerare urbana.

Activităţi previzionate

Activitate: A 1 Managementul proiectului

Subactivităţi

A1.1 Managementul proiectului Activitatea de management al proiectului este o activitate transversala, ce va fi implementata
de catre ADR SE, in calitate de lider de proiect. ADR SE are obligatia si responsabilitatea sa
asigure managementul si implementarea proiectului in concordanta cu prevederile contractului
de finantare, precum si cu cele ale legislatiei europene si nationale aplicabile.

 Elaborarea si depunerea fisei propunerii de proiect

Pe baza rezultatelor preliminare ale procesului de selectie a fiselor de proiect pentru pregatirea
documentatiilor tehnico-economice, ADR SE a elaborat fisa de proiect pe domeniile:
• Mobilitate urbana;
• Regenerare urbana
Aceasta fisa a fost transmisa de catre ADR SE la AM POAT in data de 30.09.2020 si a fost
aprobata in data de 26.10.2020.

 Elaborarea si depunerea cererii de finantare

In perioada octombrie - noiembrie 2020, echipa de management stabilita la nivelul ADR SE a
elaborat cererea de finantare pe domeniile:
• Mobilitate urbana;
• Regenerare urbana
Astfel, au fost derulate urmatoarele activitati:
• notificare solicitanti de finantare (partenerii proiectului) cu privire la rezultatele
procesului de selectie si solicitare documente aferente depunerii cererii de finantare;
• asociere in MySmis a partenerilor din cadrul cererii de finantare; colectare informatii
de la partenerii proiectului pentru completarea sectiunilor din cadrul cererii de finantare;
• analiza si incarcare in platforma MySmis a bugetelor si a documentelor transmise
de catre parteneri (declaratii, documente justificative suport etc); prelucrare informatii cu privire
la rezultatele procesului de evaluare si selectie a fiselor de proiect si includerea acestora in
cererea de finantare.
ADR SE va raspunde la toate clarificarile transmise in etapa de evaluare si va semna
acordurile de parteneriat pana la semnarea contractului de finantare cu AM POAT.

Semnarea contractului de finantare

In urma finalizarii procesului de analiza a cererii de finantare pe domeniile: mobilitate urbana si
regenerare urbana si aprobarii acesteia, ADR SE, in calitate de Beneficiar al finantarii va
semna contractul de finantare cu Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de AM POAT.

Constituirea echipei de management si de implementare a proiectului

 Septembrie 2020 -  Decembrie 2022

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE
REGIONALA A REGIUNII DE

DEZVOLTARE SUD-EST
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Echipa de management va fi alcatuita din:
• manager de proiect;
• responsabil tehnic;
• responsabil financiar.
Echipa de management va fi responsabila cu coordonarea implementarii proiectului, respectiv:
- elaborarea si depunerea la AM POAT a cererii de finantare;
- planificarea activitatilor prevazute in carul proiectului, in vederea realizarii rezultatelor
asteptate si a indicatorilor propusi prin proiect;
- monitorizarea progresului proiectului, conform calendarului de activitati;
- intocmirea rapoartelor de progres, conform prevederilor contractului de finantare;
- intocmirea cererilor de prefinantare/plata/rambursare si depunerea acestora la AM POAT, in
conformitate cu graficul de depunere prevazut in contractul de finantare;
- realizarea achizitiilor ADR SE, conform cererii de finantare si a Planului de achizitii aprobat al
proiectului, cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, a conditiilor din contractul de
finantare si a instructiunilor emise de AM POAT si/sau alte organisme abilitate;
- respectarea, pe intreaga perioada de implementare a proiectului, precum si in perioada
postimplementare, a regulilor de identitate vizuala specifice POAT 2014 – 2020;
- monitorizarea permanenta a gradului de indeplinire a indicatorilor asumati prin contractul de
finantare.
Echipa de implementare este responsabila de derularea propriu-zisa a activitatilor specifice
proiectului. Aceasta este formata din experti care vor monitoriza si coordona activitatea de
pregatire a unor proiecte de infrastructura mature, in vederea finantarii acestora din bugetul
alocat perioadei de programare 2021-2027, prin acordarea de asistenta de specialitate
partenerilor pe tot parcursul derularii proiectului.
Activitatea de asistenta tehnica va consta in analiza progresului inregistrat din punctul de
vedere al realizarii acestora in concordanta cu planificarea inclusa in Planul de achizitii aprobat
al proiectului, stabilirea activitatilor care vor fi incluse in cadrul proiectului, pe baza analizei
eligibilitatii acestora, in conformitate cu Ghidul Solicitantului si OUG 88/2020, precum si
propunerea de Regulamente generale FEDR pentru perioada de programare 2021-2027.

Nominalizarea membrilor echipei de implementare si management are in vedere respectarea
principiului egalitatii de sanse si al nediscriminarii.

Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de prefinantare/plata/rambursare

Activitatea de raportare se va realiza in conformitate cu prevederile contractului de finantare
care va fi semnat intre ADR SE si AM POAT, instructiunile si metodologia POAT privind
elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de prefinantare/plata/rambursare.
ADR SE, in calitate de beneficiar al finantarii nerambursabile, va fi responsabil de aceasta
activitate. Cu toate acestea, partenerii proiectului vor fi implicati direct in aceasta activitate prin
furnizarea de informatii care vor sta la baza intocmirii rapoartelor de progres si a cererilor de
prefinantare/plata/rambursare. In urma colectarii datelor relevante de la parteneri, ADR SE va
analiza stadiul proiectului si indeplinirea activitatilor conform graficului prevazut, eventualele
riscuri, intarzieri inregistrate, va fi urmarit cash-flow-ul proiectului si se va elabora un plan de
masuri, daca este cazul. Se vor monitoriza resursele umane, materiale, financiare,
informationale si de timp implicate in proiect. Se va acorda o importanta deosebita respectarii
activitatilor din proiect, precum si incadrarii in termenele si resursele stabilite prin cererea de
finantare si atingerii rezultatelor si indicatorilor propusi.

Organizarea de intalniri de lucru

Comunicarea la nivel de parteneriat se va realiza prin organizarea de intalniri de lucru atat intre
echipa de management si de implementare a proiectului, cat si cu reprezentantii institutiilor
partenere in proiect, responsabili de gestionarea proiectului. Intalnirile de lucru au rolul de a
mentine un contact permanent cu persoanele responsabile de gestionarea proiectului, de a
urmari progresul proiectului, de a identifica potentiale dificultati intampinate in implementarea
proiectului astfel incat sa fie intreprinse masuri de contracarare a acestora. Aceste intalniri vor fi
organizate atat on-line cat si fata in fata.

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E - Str.
Gradinii Publice, nr. 12, Municipiul Brăila, cod poştal 810118, judeţul Brăila, România

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E - Str.
Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Brăila, cod poştal 810118, judeţul Brăila, România

Amplasamente

Documentatii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est aferente proiectelor din
portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana.

Rezultate previzionate

Activitate: A 2 Informare si publicitate
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Subactivităţi

A 2.1 Informare si publicitate 1. La începutul şi finalizarea unui proiect finanţat din POAT 2014-2020, vor fi publicate anunţuri
publicitare sau comunicate de presă (anunţuri de presă). Beneficiarii finanţărilor vor face
dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) pe site-urile proprii sau a anunţurilor în mass
media relevante pentru program/ proiect. Aceste anunţuri publicitare sau comunicate de presă
vor conţine: setul obligatoriu de însemne grafice- emblema UE, sigla Guvernului României şi
sigla Instrumentelor Structurale în România, poziţionate conform regulilor din secţiunea Sigle şi
poziţionarea acestora din MIV (emblema UE, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor
Structurale în România trebuie să apară vizibil, în această ordine, de la stânga la dreapta,
aliniat orizontal, în header), data (în partea de sus dreapta), titlul (în partea de sus, la mijloc),
numele beneficiarului proiectului, scopul/ obiectivul general al proiectului, rezultatele aşteptate/
finale în urma implementării proiectului, valoarea totală a proiectului, aşa cum apare în
contractul/ decizia de finanţare, precum şi valoarea cofinanţării UE, data începerii şi data
finalizării proiectului, codul MySMIS/ codul proiectului, fraza „Proiect cofinanţat din Fondul
European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”, datele de contact ale beneficiarului
ca entitate juridică în partea de jos a documentului (website, email, telefon, fax, adresă etc.
după caz, în funcţie de modalitatea prin care acesta doreşte să fie contactat).

2. Publicul larg va fi informat cu privire la contribuţia obţinută din partea fondurilor prin:
(a) afişarea pe site-ul internet al beneficiarului, în cazul în care există un astfel de site internet,
a unei scurte descrieri a proiectului, proporţională cu nivelul sprijinului, care să includă: numele
proiectului, denumirea beneficiarului şi a partenerilor (dacă există), scopul şi obiectivele
proiectului, rezultatele preconizate, valoarea totală a acestuia, cu precizarea, separat, a valorii
cofinanţării asigurate de Uniunea Europeană şi a finanţării naţionale, data începerii şi finalizării
proiectului, codul MySMIS, fraza „Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin POAT 2014-2020”;
(b) expunerea cel puţin a unui afiş cu informaţii despre proiect (dimensiunea minimă A3), într-
un loc uşor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare a unei clădiri care să conţină: sigla UE,
sigla Guvernului României, sigla Instrumentelor Structurale în România, titlul proiectului,
denumirea Beneficiarului, obiectivul proiectului, valoarea totală a proiectului precum şi valoarea
cofinanţării UE, fraza „Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
POAT 2014-2020”.

 Octombrie 2021 -  Decembrie 2022

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE
REGIONALA A REGIUNII DE

DEZVOLTARE SUD-EST

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E - Str.
Gradinii Publice, nr. 12, Municipiul Brăila, cod poştal 810118, judeţul Brăila, România

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E - Str.
Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Brăila, cod poştal 810118, judeţul Brăila, România

Amplasamente

Documentatii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est aferente proiectelor din
portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana.

Rezultate previzionate

Activitate: A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-
Est

Subactivităţi

A 3.1 Selectia fiselor de proiect si sprijin
acordat partenerilor pentru intocmirea
documentatiilor tehnico-
economice/documentatiilor pentru
obtinerea de avize/autorizatii necesare
pentru implementarea proiectelor de
investitii

Metodologia de evaluare si selectie a fiselor de proiect

O prima etapa pentru demararea activitatii de evaluare si selectie a fiselor de proiect a fost
elaborarea metodologiei de selectie a fiselor de proiect pentru pregatirea de documentatii
tehnico-econmice necesare realizarii de proiecte mature care urmeaza a fi depuse la finantare
in perioada de programare 2021-2027.
Scopul acestei metodologii a fost de a asigura un cadru transparent al procesului de selectie a
fiselor de proiect depuse de potentialii solicitanti de finantare, in scopul obtinerii de sprijin
financiar pentru pregatirea proiectelor de infrastructura in domeniile mentionate in OUG
88/2020.
Metodologia de selectie a fost aprobata de directorul ADR SE si a fost postata pe site-ul
institutiei (www.adrse.ro) la data de 27.07.2020 precum si pe site-ul Ministerului Fondurilor
Europene, sectiunea „Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta
Tehnica” la data de 28.07.2020. Ulterior publicarii, metodologia a suferit o modificare, potentialii
solicitanti de finantare fiind informati printr-o erata ce a fost postata pe site-ul ADR SE, in data
de 03.08.2020.
Metodologia de selectie a prevazut 2 etape:
Etapa I – Verificarea gradului de indeplinire a criteriilor de selectie stabilite prin OUG 88/2020
pe baza listelor de verificare, anexe la metodologie si a eligibilitatii investitiilor propuse in raport
cu propunerile de Regulamente UE privind fondurile europene.
Etapa II – Selectia fiselor de proiect.
Metodologia de selectie a prevazut si urmatoarele criterii suplimentare:
 - pentru proiectele din domeniul Centre de agrement, baze sportive (tabere scolare) - acordare
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prioritate proiectelor depuse de Ministerul Tineretului si Sportului (tabere scolare);
 - pentru proiectele care vizeaza domeniul mobilitatii urbane si al regenerarii urbane - acordare
prioritate fiselor de proiecte depuse de UAT-urile resedinta de judet;
 - in cazul in care pentru acelasi domeniu de investitii, solicitarea de fonduri prin fisele de
proiecte depuse de UAT-uri, altele decat municipiile resedinta de judet, depaseste bugetul
disponibil, criteriul de selectie sa fie costul proiectului raportat la indicatorii de realizare ai
proiectului, pentru proiecte similare (indicatorii comuni din propunerea privind Regulamentele
UE privind fondurile 2021-2027).
Evaluarea si selectia fiselor de proiect
In baza Deciziei 446/RU/10.08.2020, a fost stabilita componenta Comisiei de evaluare
constituita din 2 evaluatori si 1 secretar care au avut ca atributii evaluarea fiselor de proiect cu
respectarea metodologiei de evaluare si selectie aprobata la nivelul ADR SE.
Din cele 33 de fise de proiect inregistrate la ADR SE in perioada 27.07.2020 - 05.08.2020, au
fost depuse:
- 8 fise de proiect pe domeniul „mobilitate urbana” din care 5 fise de proiect depuse
de catre municipii resedinta si 3 fise de proiect de catre orase mici;
- 10 fise de proiect pe domeniul „regenerare urbana” din care 5 fise de proiect
depuse de municipii resedinta si 5 fise de proiect depuse de catre orase mici.
Fisele de proiect au fost depuse de catre potentiali beneficiari ai finantarii nerambursabile,
solicitanti eligibili conform OUG 88/2020, respectiv:
- pentru domeniul „Mobilitate Urbana”: UAT-uri, Parteneriate intre UAT-uri, ADI-uri;
- pentru domeniul „Regenerare Urbana”: UAT-uri, Parteneriate intre UAT-uri, ADI-uri.
Selectia proiectelor s-a realizat in baza metodologiei de selectie aprobate de ADR SE.
Rezultatele procesului de selectie a fiselor de proiect depuse au fost consemnate in raportul de
selectie.

Sprijin acordat partenerilor pentru intocmirea documentatiilor tehnico-
economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru
implementarea proiectelor de investitii

ADR SE, prin intermediul expertilor nominalizati in cadrul echipei de implementare a proiectului,
va monitoriza si coordona activitatea de pregatire a unor proiecte de infrastructura mature, in
vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027.
Astfel, va fi acordat sprijin partenerilor pentru intocmirea documentatiilor tehnico-
economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesare pentru
implementarea proiectelor de investitii.
Asistenta de specialitate acordata partenerilor va consta in analiza progresului inregistrat din
punctul de vedere al realizarii acestora in concordanta cu planificarea inclusa in Planul de
achizitii aprobat al proiectului, stabilirea activitatilor care vor fi incluse in cadrul proiectului, pe
baza analizei eligibilitatii acestora, in conformitate cu Ghidul Solicitantului si OUG 88/2020,
precum si propunerea de Regulamente generale FEDR pentru perioada de programare 2021-
2027.
Asistenta de specialitate va fi acordata in cadrul intalnirilor de lucru care vor fi organizate prin
intermediul mijloacelor electronice disponibile sau fata in fata cu reprezentantii partenerilor.

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E - Str.
Gradinii Publice, nr. 12, Municipiul Brăila, cod poştal 810118, judeţul Brăila, România

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E - Str.
Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Brăila, cod poştal 810118, judeţul Brăila, România

Amplasamente

Documentatii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est aferente proiectelor din
portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana.

Rezultate previzionate

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-
economice/documentatiilor pentru
obtinerea de avize/autorizatii necesare
pentru implementarea proiectelor de
investitii

In vederea pregatirii si implementarii unor proiecte de infrastructura mature, partenerii
proiectului vor elabora documentatii tehnico-economice si alte documentatii necesare, in
conformitate cu Ghidul Solicitantului si OUG 88/2020, respectiv:
•  DALI sau DALI cu elemente de SF, dupa caz, dupa caz;
•  PT pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor si proiectul tehnic de
executie, inclusiv documentatiile tehnico-economice prevazute la art. XV alin. (1) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii
proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul transporturilor, precum si
pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 205/2019, pentru care se vor aplica in continuare reglementarile specifice.

In functie de necesitatile identificate pentru realizarea diferitelor tipuri de proiecte de
infrastructura, partenerii vor subcontracta documentatii, de tipul: plan de afaceri, studiu de
marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obtinerea acordurilor/avizelor
de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice; documentatii cadastrale,
orice alte categorii de studii si documentatii pentru obtinerea de avize/autorizatii care sunt
necesare pentru implementarea proiectelor din aceste domenii.
Documentatiile finantate vor fi elaborate si predate respectand etapele de proiectare din HG
907/2016, inclusiv faza Proiect tehnic de executie, conform HG nr. 907/2016, cu modificarile si

 Noiembrie 2020 -  Decembrie 2022
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completarile ulterioare, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Municipiul Ramnicu Sarat

ORASUL EFORIE

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E - Str.
Gradinii Publice, nr. 12, Municipiul Brăila, cod poştal 810118, judeţul Brăila, România

AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-E - Str.
Anghel Saligny, nr. 24, Municipiul Brăila, cod poştal 810118, judeţul Brăila, România

Amplasamente

Documentatii tehnico-economice elaborate la nivelul regiunii Sud-Est aferente proiectelor din
portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana.

Rezultate previzionate

30 luniDURATA PROIECTULUI:

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Diagrama_Gantt_143538_Componenta1_s..pdf

30/11/2020 Diagrama_Gantt_143538_Componenta17FE108147CC076A74BC260DC7119939D14E905DCCBD6F50C5CB853
D368055E4E

Clarif.2_Diagrama_Gantt_143538_Componenta1_13-04-2021 s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_Diagrama_Gantt_143538_Componenta1_13-04-20217FE108147CC076A74BC260DC7119939D14E905DCCBD6F50C5CB853
D368055E4E

Clarif. 4_Diagrama_Gantt_143538_Componenta1_01-07-2021 s..pdf

01/07/2021 Clarif. 4_Diagrama_Gantt_143538_Componenta1_01-07-20217FE108147CC076A74BC260DC7119939D14E905DCCBD6F50C5CB853
D368055E4E

Diagrama_Gantt_143538_Componenta1_15-09-2021 s..pdf

15/09/2021 Diagrama_Gantt_143538_Componenta1_15-09-2021214DB1D931FF1E71499CFBCE011C41308783BA97AF6AAF422EB179
E21230D47E
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-
EST

A 1 Managementul proiectuluiActivitatea:

A1.1 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

21 - cheltuieli salariale cu echipa de management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii echipa de management

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 pachet salarialCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

175,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 175,100.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 175,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 175,100.00

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

Eligibil [LEI] 175,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 175,100.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 175,100.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Bugetul propus are la baza estimarea costurilor pentru o perioada de 14 luni, efectuata în functie de salariul de baza pentru fiecare
membru al echipei de management de proiect. Valoarea salariului/pers este estimativa, decontarea efectuându-se pentru echipa de
proiect în baza procentului de implicare în cadrul proiectului, valorile finale rambursate putând fi mai mari sau mai mici, cu respectarea
incadrarii in valoarea pachetului salarial. Procentul de lucru aplicat pentru decontare este o estimare ce poate varia în plus sau în minus
pe parcursul implementarii proiectului, în functie de necesitati. Calculul pachetului salarial se regaseste detaliat in Anexa 1

Justificare salarii precontractare.pdf - justificare salarii

Documente justificative

A 1 Managementul proiectuluiActivitatea:

A1.1 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

24 - cheltuieli de deplasare pentru personal management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de deplasare pentru personal management de proiect (diurna, cazare)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 pachetCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,240.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,240.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,240.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,240.00

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

Eligibil [LEI] 4,240.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-
EST

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,240.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,240.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Calculul cheltuielilor cu diurna si cazarea s-a realizat  astfel: - un nr mediu estimat de 2 deplasari / luna echipa de management x 12 luni,
pentru care vor fi necesare cheltuieli cu diurna si un numar total de  4 deplasari/proiect,  pentru care vor fi necesare cheltuieli cu cazarea,
2 persoane din echipa de management (2 experti x 2 deplasari/luna x 12 luni x 50 lei+ 4 nopti cazare x 2 experti x 230 lei/noapte).
Pentru deplasarile interne s-a luat in considerare o indemnizatie de cazare de 230 lei si o diurna de 50 lei/zi, conform Deciziei ADR SE nr.
75/05.02.2019"

Decizie 75 din 2019 deplasari interne_s..pdf - Decizie 75 din 2019 deplasari interne

Documente justificative

A 1 Managementul proiectuluiActivitatea:

A1.1 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

24 - cheltuieli de deplasare pentru personal management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de deplasare pentru personal management de proiect (carburant auto)

Carburant 5D CF2 143538Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1930331280

24 deplasariCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

112.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,213.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,213.00

Valoare TVA [LEI] 513.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]513.00 3,213.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,213.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pe întreaga durata de implementare a proiectului sunt estimate 24 deplasari pentru echipa de management (deplasari in regiune sau in
afara regiunii, pentru participarea la intalniri de lucru) 24 deplasari x 300 km medie/deplasare x 7,5% x 5 lei/l fara TVA. In cadrul acestei
linii se vor lua in considerare atat deplasarile cu autoturismul ADR SE, cat si cele cu auto personal.

-

Documente justificative

A 1 Managementul proiectuluiActivitatea:

A1.1 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Componenta 1  Lider- AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-
EST

Descrierea cheltuielii

Materiale consumabile (birotica, papetarie, tonere) si obiecte de inventar, pentru managementul proiectului

Produse consumabile (birotica, papetarie, tonere) si obiecte de inventar 5D CF2 143538Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1972725546

1 pachetCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,650.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,913.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,650.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,913.50

Valoare TVA [LEI] 1,263.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,650.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,263.50 7,913.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,913.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii echipei de management sunt necesare materiale consumabile si obiecte de inventar
(fisete metalice pentru pastrarea documentelor), conform estimarilor din Anexa 2. Costurile au fost estimate pe baza preturilor pietei,
conform documentelor justificative anexate/ centralizatorului.

Anexa 2 Centralizator consumabile si ob inventar_5D_CF2 final_s..pdf - Anexa 2 Centralizator consumabile si ob inventar_5D_CF2 final

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.1 Selectia fiselor de proiect si sprijin acordat partenerilor pentru intocmirea documentatiilor tehnico-Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Materiale consumabile (birotica, papetarie, tonere) pentru implementarea proiectului

Produse consumabile (birotica, papetarie, tonere) si obiecte de inventar 5D CF2 143538Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1972725546

1 pachetCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,330.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,772.70

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,330.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,772.70

Valoare TVA [LEI] 442.70 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,330.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]442.70 2,772.70

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,772.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

268



Componenta 1  Lider- AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-
EST

Justificarea cheltuielii

Pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii echipei de implementare sunt necesare materiale consumabile birou, conform estimarilor
din Anexa 2.  Costurile au fost estimate pe baza preturilor pietei, conform documentelor justificative anexate/ centralizatorului.

-

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.1 Selectia fiselor de proiect si sprijin acordat partenerilor pentru intocmirea documentatiilor tehnico-Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:25 - cheltuieli salariale

83 - cheltuieli salariale cu personalul implicat in implementarea proiectului (în derularea
activităţilor, altele decât management de proiect)

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Salarii echipa de implementare

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 pachet salarialCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

481,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 481,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 481,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 481,800.00

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

Eligibil [LEI] 481,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 481,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 481,800.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

La nivelul proiectului a fost constituita o echipa de implementare. Bugetul propus are la baza estimarea costurilor pentru o perioada de 15
luni, efectuata în functie de salariul de baza pentru fiecare membru al echipei si de procentul de implicare in echipa de implementare,
conform documentului atasat. Valorile costurilor salariale/pers sunt estimative, decontarea efectuându-se pentru echipa de proiect în baza
procentului de implicare în cadrul proiectului, valorile finale rambursate putând fi mai mari sau mai mici, cu respectarea incadrarii in
valoarea pachetului salarial. La estimarea cheltuielilor salariale pentru implementarea proiectului au fost luate in considerare atat
activitatile de evaluare a fiselor de proiect, cat si activitatile echipei de implementare previzionate a fi realizate pana la finalizarea
proiectului. Calculul pachetului salarial se regaseste detaliat in Anexa 1

Justificare salarii precontractare.pdf - justificare salarii

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.1 Selectia fiselor de proiect si sprijin acordat partenerilor pentru intocmirea documentatiilor tehnico-Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

96 - cheltuieli cu deplasareaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de deplasare pentru personal echipa de implementare (carburant auto)

Carburant 5D CF2 143538Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1930331280

48 deplasariCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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Componenta 1  Lider- AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-
EST

112.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,426.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,426.00

Valoare TVA [LEI] 1,026.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,026.00 6,426.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,426.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pe întreaga durata de implementare a proiectului s-au estimat cheltuieli cu carburantul auto pentru un numar de 48 deplasari pentru
echipa de implementare (deplasari in regiune sau in afara regiunii, pentru participarea la intalniri de lucru 48 deplasari x 300 km
medie/deplasare x 7,5% x 5 lei/l fara TVA). In cadrul acestei linii se vor lua in considerare atat deplasarile cu autoturismul ADR SE, cat si
cele cu auto personal,

-

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.1 Selectia fiselor de proiect si sprijin acordat partenerilor pentru intocmirea documentatiilor tehnico-Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:27 - cheltuieli cu deplasarea

96 - cheltuieli cu deplasareaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de deplasare pentru personal echipa de implementare (diurna, cazare)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 pachetCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,400.00

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

Eligibil [LEI] 9,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 9,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,400.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Calculul cheltuielilor cu diurna si cazarea s-a realizat astfel: - un nr mediu estimat de 4 deplasari / luna echipa de implementare pentru
care vor fi necesare cheltuieli cu diurna x 12 luni si un numar total de 10 deplasari/proiect  pentru care vor fi necesare cheltuieli cu
cazarea, 2 persoane din echipa de implementare (2 experti x 4 deplasari/luna x 12 luni x 50 lei+ 10 nopti cazare x 2 experti x 230
lei/noapte).
Pentru deplasarile interne s-a luat in considerare o indemnizatie de cazare de 230 lei si o diurna de 50 lei/zi, conform Deciziei nr. 75/05.
02.2019"

Decizie 75 din 2019 deplasari interne_s..pdf - Decizie 75 din 2019 deplasari interne

Documente justificative
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A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.1 Selectia fiselor de proiect si sprijin acordat partenerilor pentru intocmirea documentatiilor tehnico-Subactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:44 - cheltuieli indirecte conform art. 68

166 - Cheltuieli indirecte conform art. 68 (1) (b)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli indirecte conform art.68 RDC (asigurarea functionarii ADR)

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială

98,535.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 98,535.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 98,535.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 98,535.00

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

Eligibil [LEI] 98,535.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 98,535.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 98,535.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuieli indirecte in suma forfetara de 15% pentru derularea activitatilor proiectului. Acestea au fost calculate ca procent din cheltuielile
incadrate la categoria 25.83 (salarii echipa de implementare) si categoria 9.21 (salarii echipa de management)

-

Documente justificative

Componenta 1  Membru 1- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

F2 - Regenerare
Realizare studii geo si topo, studii istorice

Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Amenajare si modernizare Faleza Dunarii”Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3178378830

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,750.00

Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 595.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,750.00 29,750.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,155.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

realizare studii geo si topo, studii istorice

Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila_s..pdf - Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

F1 - Mobilitate
Realizare studii geo si topo, studiu de trafic

Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Modernizarea conexiunii tramvai Braila - Lacu Sarat”Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1038161809

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

35,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 41,650.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 41,650.00

Valoare TVA [LEI] 6,650.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 35,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 833.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,650.00 41,650.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 40,817.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

realizare studii geo si topo, studiu de trafic

Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria Braila_s..pdf - Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria Braila

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Realizare documentatie necesara obtinerii certificatului de urbanism, realizare documentatie necesara pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute in Certificatul de urbanism

Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Modernizarea conexiunii tramvai Braila - Lacu Sarat”Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1038161809
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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

realizare documentatie necesara obtinerii certificatului de urbanism, realizare documentatie necesara pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute in Certificatul de urbanism

Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria Braila_s..pdf - Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria Braila

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Taxe obtinere avize, acorduri si autorizatii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

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

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

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

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

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

taxe obtinere avize, acorduri si autorizatii

Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria Braila_s..pdf - Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria Braila

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:
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A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

F2 - Regenerare
Realizare documentatie necesara obtinerii certificatului de urbanism, realizare documentatie necesara pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute in Certificatul de urbanism

Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Amenajare si modernizare Faleza Dunarii”Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3178378830

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

realizare documentatie necesara obtinerii certificatului de urbanism, realizare documentatie necesara pentru obtinerea avizelor si
acordurilor prevazute in Certificatul de urbanism

Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila_s..pdf - Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

F2 - Regenerare
Taxe obtinere avize, acorduri si autorizatii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,210.08Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 30,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,210.08 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,000.00

Valoare TVA [LEI] 4,789.92 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,210.08 Contributia proprie eligibilă [LEI] 600.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,789.92 30,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,400.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

taxe obtinere avize, acorduri si autorizatii

Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila_s..pdf - Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F2 - Regenerare
Verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice

Achizitie servicii de verificare tehnica pentru obiectivul de investitii „Amenajare si modernizare Faleza Dunarii”Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1889364249

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] 23,800.00

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,800.00 23,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,324.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice

Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila_s..pdf - Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Realizare expertiza tehnica, tema de proiectare, DALI, PAC, POE, PT+DE, asistenta tehnica din partea proiectantului

Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Modernizarea conexiunii tramvai Braila - Lacu Sarat”Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1038161809

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

661,051.09Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 786,650.80
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 661,051.09 Valoare totală eligibilă [LEI] 660,977.68

Valoare TVA [LEI] 125,599.71 Valoare totală neeligibilă [LEI] 125,673.12

Eligibil [LEI] 555,443.43 Contributia proprie eligibilă [LEI] 13,219.55

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]105,534.25 660,977.68

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]105,607.66 647,758.13

20,065.46TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

realizare expertiza tehnica, tema de proiectare, DALI, PAC, POE, PT+DE, asistenta tehnica din partea proiectantului
Cheltuiala neeligibila reprezentand servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, in valoare de 105.607,66 lei fara TVA.

Clarif.2_UAT_Braila_mobilitate_Justificare s..pdf - Clarif.2_UAT_Braila_mobilitate_Justificare

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F2 - Regenerare
Realizare expertiza tehnica, tema de proiectare, DALI, PAC, POE, PT+DE, asistenta tehnica din partea proiectantului

Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii „Amenajare si modernizare Faleza Dunarii”Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3178378830

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

554,793.41Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 660,204.16

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 554,793.41 Valoare totală eligibilă [LEI] 650,204.15

Valoare TVA [LEI] 105,410.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 10,000.01

Eligibil [LEI] 546,390.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 13,004.07

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]103,814.11 650,204.15

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]8,403.37 637,200.08

1,596.64TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

realizare expertiza tehnica, tema de proiectare, DALI, PAC, POE, PT+DE, asistenta tehnica din partea proiectantului
Cheltuiala neeligibila reprezentand servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, in valoare de 8.403,37 lei fara TVA.

Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila_s..pdf - Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice

Achizitie servicii de verificare tehnica pentru obiectivul de investitii „Modernizarea conexiunii tramvai Braila - Lacu
Sarat”

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:391872317

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,750.00

Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 595.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,750.00 29,750.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,155.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

verificare tehnica de calitate a documentatiilor tehnico-economice

Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria Braila_s..pdf - Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria Braila

Documente justificative

Componenta 1  Membru 2- ORASUL EFORIE

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

"Studii
-studii de teren (studiu topografic, studio geotehnic si studiu hidrogeologic);"

Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnice aferente proiectului INFIINTAREA  SISTEMULUI DE
TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CU MATERIAL RULANT ECOLOGIC, INCLUSIVINFRASTRUCTURA DE
PARCARE SI FACILITATI PENTRU BICICLISTI IN CADRUL CORIDORULUI DE MO

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1897380034

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

156,458.48Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 186,185.59

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 156,458.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 186,185.59

Valoare TVA [LEI] 29,727.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 156,458.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,723.71

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]29,727.11 186,185.59

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 182,461.88

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

"Studii
-studii de teren (studiu topografic, studio geotehnic si studiu hidrogeologic);"

Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (1)_Primaria Eforie_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (1)_Primaria Eforie

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Alte documentatii necesare -Pentru obtinere acorduri si avize

Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnice aferente proiectului INFIINTAREA  SISTEMULUI DE
TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CU MATERIAL RULANT ECOLOGIC, INCLUSIVINFRASTRUCTURA DE
PARCARE SI FACILITATI PENTRU BICICLISTI IN CADRUL CORIDORULUI DE MO

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1897380034

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

223,512.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 265,979.41

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 223,512.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 265,979.41

Valoare TVA [LEI] 42,467.30 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 223,512.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,319.59

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]42,467.30 265,979.41

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 260,659.82

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Alte documentatii necesare -Pentru obtinere acorduri si avize

Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (2)_Primaria Eforie_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (2)_Primaria Eforie

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

"Expertiza
-expertiza tehnica terenuri de fundare;"

Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnice aferente proiectului INFIINTAREA  SISTEMULUI DE
TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CU MATERIAL RULANT ECOLOGIC, INCLUSIVINFRASTRUCTURA DE
PARCARE SI FACILITATI PENTRU BICICLISTI IN CADRUL CORIDORULUI DE MO

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1897380034

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

134,107.26Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 159,587.64
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 134,107.26 Valoare totală eligibilă [LEI] 159,587.64

Valoare TVA [LEI] 25,480.38 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 134,107.26 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,191.75

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]25,480.38 159,587.64

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 156,395.89

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"Expertiza
-expertiza tehnica terenuri de fundare;"

Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (2)_Primaria Eforie_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (2)_Primaria Eforie

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiul de fezabilitate cu elemente DALI

Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnice aferente proiectului INFIINTAREA  SISTEMULUI DE
TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CU MATERIAL RULANT ECOLOGIC, INCLUSIVINFRASTRUCTURA DE
PARCARE SI FACILITATI PENTRU BICICLISTI IN CADRUL CORIDORULUI DE MO

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1897380034

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

826,994.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 984,123.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 826,994.81 Valoare totală eligibilă [LEI] 984,123.82

Valoare TVA [LEI] 157,129.01 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 826,994.81 Contributia proprie eligibilă [LEI] 19,682.47

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]157,129.01 984,123.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 964,441.35

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiul de fezabilitate cu elemente DALI

Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (2)_Primaria Eforie_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (2)_Primaria Eforie

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

Descrierea cheltuielii

Proiectul tehnic de execuţie;-PTE+DE (Proiect tehnic de executie + Detalii de executie)-PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire)-POE (Proiect Organizarea Executiei), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

Achiziţie servicii de elaborare a documentaţiei tehnice aferente proiectului INFIINTAREA  SISTEMULUI DE
TRANSPORT PUBLIC DE CALATORI CU MATERIAL RULANT ECOLOGIC, INCLUSIVINFRASTRUCTURA DE
PARCARE SI FACILITATI PENTRU BICICLISTI IN CADRUL CORIDORULUI DE MO

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1897380034

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,021,682.52Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,215,802.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,021,682.52 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,016,317.64

Valoare TVA [LEI] 194,119.68 Valoare totală neeligibilă [LEI] 199,484.56

Eligibil [LEI] 854,048.44 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20,326.35

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]162,269.20 1,016,317.64

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]167,634.08 995,991.29

31,850.48TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Proiectul tehnic de execuţie;-PTE+DE (Proiect tehnic de executie + Detalii de executie)-PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de
Construire)-POE (Proiect Organizarea Executiei), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului
Cheltuiala neeligibila reprezentand servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, in valoare de 167.634,08 lei fara TVA.

Clarif. 3_Prim. Eforie_nota_fundamentare_mobilitate s..pdf - Clarif. 3_Prim. Eforie_nota_fundamentare_mobilitate

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de verificare de calitate a documentatiilor PTE+DE (Proiect tehnic de executie + Detalii de executie); PAC (Proiect pentru
obtinerea Autorizatiei de Construire); POE (Proiect Organizarea Executiei)

Achiziţie servicii de  verificare tehnica aferente proiectului INFIINTAREA  SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC
DE CALATORI CU MATERIAL RULANT ECOLOGIC, INCLUSIVINFRASTRUCTURA DE PARCARE SI
FACILITATI PENTRU BICICLISTI IN CADRUL CORIDORULUI DE MOBILITATE URBAN

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3355332606

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

40,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 47,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 40,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 47,600.00

Valoare TVA [LEI] 7,600.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 40,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 952.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,600.00 47,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 46,648.00

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

Servicii de verificare de calitate a documentatiilor PTE+DE (Proiect tehnic de executie + Detalii de executie); PAC (Proiect pentru
obtinerea Autorizatiei de Construire); POE (Proiect Organizarea Executiei)

Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (1)_Primaria Eforie_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (1)_Primaria Eforie

Documente justificative

Componenta 1  Membru 3- MUNICIPIUL GALATI

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

F1 Mobilitate
Elaborare Studii de teren (topo, geo,hidrologice), expertize tehnice

Servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice-pr.Dezvoltarea urbană a municip. prin modern.
infrastructurii transportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr. 1, a bld. Siderurgiştilor,
tronson 2 şi a str.Stefan cel Mare

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4195248123

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

148,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 176,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 148,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 176,120.00

Valoare TVA [LEI] 28,120.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 148,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,522.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]28,120.00 176,120.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 172,597.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare Studii de teren (topo, geo,hidrologice), expertize tehnice

Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_mobilitate_Primaria Galati_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_mobilitate_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

F2 Regenerare
Elaborare Studii de teren (topo, geo,hidrologice), expertize tehnice

Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico - economice- proiect Reabilitare şi refuncţionalizare teren degradat
Valea Ţiglinei

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1952697898
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

84,033.61Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 100,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 84,033.61 Valoare totală eligibilă [LEI] 100,000.00

Valoare TVA [LEI] 15,966.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 84,033.61 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,000.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]15,966.39 100,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 98,000.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare Studii de teren (topo, geo,hidrologice), expertize tehnice

Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_regenerare_Primaria Galati_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota de

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

F2 Regenerare
Elaborare documentaţii avize; Elaborare Studiu de marketing

Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico - economice- proiect Reabilitare şi refuncţionalizare teren degradat
Valea Ţiglinei

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1952697898

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

117,647.06Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 140,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 117,647.06 Valoare totală eligibilă [LEI] 140,000.00

Valoare TVA [LEI] 22,352.94 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 117,647.06 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,800.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]22,352.94 140,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 137,200.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare documentaţii avize; Elaborare Studiu de marketing

Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_regenerare_Primaria Galati_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota de

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F2 Regenerare
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic

Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului - proiect Reabilitare şi refuncţionalizare teren degradat Valea
Ţiglinei

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1211328887

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,210.08Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 30,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,210.08 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,000.00

Valoare TVA [LEI] 4,789.92 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,210.08 Contributia proprie eligibilă [LEI] 600.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,789.92 30,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,400.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic

Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_regenerare_Primaria Galati_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota de

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F2 Regenerare
Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; Elaborare PT+DDE, PAC, PO; Asistenţă tehnică

Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico - economice- proiect Reabilitare şi refuncţionalizare teren degradat
Valea Ţiglinei

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1952697898

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

921,400.63Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,096,466.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 921,400.63 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,016,466.75

Valoare TVA [LEI] 175,066.12 Valoare totală neeligibilă [LEI] 80,000.00

Eligibil [LEI] 854,173.74 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20,329.33

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]162,293.01 1,016,466.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]67,226.89 996,137.42

12,773.11TVA 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

Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; Elaborare PT+DDE, PAC, PO; Asistenţă tehnică
Cheltuiala neeligibila reprezentand servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, in valoare de 67.226,89 lei fara TVA.

Clarif. 3_Prim. GL_nota_fundamentare_reg s..pdf - Clarif. 3_Prim. GL_nota_fundamentare_reg

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F1 Mobilitate
Elaborare Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; Elaborare PT+DDE, PAC, PO; Asistenţă tehnică

Servicii de elaborare a documentatiilor tehnico-economice-pr.Dezvoltarea urbană a municip. prin modern.
infrastructurii transportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr. 1, a bld. Siderurgiştilor,
tronson 2 şi a str.Stefan cel Mare

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4195248123

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,675,828.57Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,184,236.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,675,828.57 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,065,236.00

Valoare TVA [LEI] 508,407.43 Valoare totală neeligibilă [LEI] 119,000.00

Eligibil [LEI] 2,575,828.57 Contributia proprie eligibilă [LEI] 61,304.72

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]489,407.43 3,065,236.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]100,000.00 3,003,931.28

19,000.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Elaborare Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; Elaborare PT+DDE, PAC, PO; Asistenţă tehnică
Cheltuiala neeligibila reprezentand servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, in valoare de 100.000,00 lei fara TVA.

Clarif. 3_Prim. GL_nota_fundamentare_mobilitate s..pdf - Clarif. 3_Prim. GL_nota_fundamentare_mobilitate

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F1 Mobilitate
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic

Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului-pr.Dezvoltarea urbană a municip. prin modern. infrastructurii
transportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr. 1, a bld. Siderurgiştilor, tronson 2 şi a
str.Stefan cel Mare

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3480765441

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

37,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 44,268.00

284



Componenta 1  Membru 3- MUNICIPIUL GALATI

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 37,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 44,268.00

Valoare TVA [LEI] 7,068.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 37,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 885.36

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,068.00 44,268.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 43,382.64

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic

Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_mobilitate_Primaria Galati_s..pdf - Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_mobilitate_Primaria

Documente justificative

Componenta 1  Membru 4- MUNICIPIUL FOCSANI

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

Servicii de elaborare studiu geotehnic, studiu topografic,  studii arheologice (daca este cazul), studii hidrologice (daca este cazul), studii
de coexistenţă, studii de trafic, raport evaluare ANEVAR (DG cap. 3.1.)

Achizitie servicii de elaborare a documentatiilor tehnico economice necesare proiectului "Optimizarea coridorului
Nord-Sud prin realizarea retelei de terminale intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de transport"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3447771144

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

486,993.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 579,522.15

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 486,993.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 579,522.15

Valoare TVA [LEI] 92,528.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 486,993.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11,590.45

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]92,528.75 579,522.15

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 567,931.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a studiilor de teren, respectiv a Studiului geotehnic, studiului topografic,
studii pentru obţinerea acordurilor/ avizelor de mediu, studiilor arheologice (daca este cazul), studiilor hidrologice (daca este cazul),
studiilor de coexistenţă, studiilor de trafic, raport evaluare ANEVAR, necesare realizarii investitiei.

Doc. justif. buget_Primaria Focsani_s..pdf - Doc. justif. buget_Primaria Focsani

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de DezvoltareActivitatea:
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Sud-Est

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Servicii pentru elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinere avize/acorduri/autorizatii

Achizitie servicii de elaborare a documentatiilor tehnico economice necesare proiectului "Optimizarea coridorului
Nord-Sud prin realizarea retelei de terminale intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de transport"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3447771144

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

194,918.85Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 231,953.43

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 194,918.85 Valoare totală eligibilă [LEI] 231,953.43

Valoare TVA [LEI] 37,034.58 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 194,918.85 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,639.07

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]37,034.58 231,953.43

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 227,314.36

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

 Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a memoriilor de avizare necesare obtinerii avizelor si acordurilor - faza SF
şi PT

Doc. justif. buget_Primaria Focsani_s..pdf - Doc. justif. buget_Primaria Focsani

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru obţinere avize/acorduri/autorizatii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

Valoare TVA [LEI] 10,450.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 55,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,309.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,450.00 65,450.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 64,141.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

 Cheltuiala este necesara pentru plata avizelor si acordurilor impuse prin CU in vederea obtinerii autorizatiei de construire, atât la faza SF,
cât şi la faza PT

Doc. justif. buget_Primaria Focsani_s..pdf - Doc. justif. buget_Primaria Focsani

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate , inclusiv întocmirea de către expertul tehnic a raportului de expertiză tehnică, Proiectul
tehnic si DDE, certificarea performantei energetice a cladirilor

Achizitie servicii de elaborare a documentatiilor tehnico economice necesare proiectului "Optimizarea coridorului
Nord-Sud prin realizarea retelei de terminale intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de transport"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3447771144

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,859,450.28Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,402,745.83

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,859,450.28 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,158,704.41

Valoare TVA [LEI] 543,295.55 Valoare totală neeligibilă [LEI] 244,041.42

Eligibil [LEI] 2,654,373.46 Contributia proprie eligibilă [LEI] 63,174.08

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]504,330.95 3,158,704.41

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]205,076.82 3,095,530.33

38,964.60TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata :
- Studiului de Fezabilitate
- Raportului de Expertiză tehnică, dacă este cazul
- Proiectului Tehnic de execuţie
- serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de derulare a executiei lucrarilor

Clarif.2_UAT_Focsani_mobilitate_Justificare s..pdf - Clarif.2_UAT_Focsani_mobilitate_Justificare

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea si avizarea la un verificator de proiecte idependent a proiectului tehnic

Achizitie servicii de verificare a Proiectului TehnicAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3548891767

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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60,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 71,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 60,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 71,400.00

Valoare TVA [LEI] 11,400.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 60,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,428.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11,400.00 71,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 69,972.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

 Cheltuiala este necesara pentru verificarea si avizara  la un verificator de proiecte idependent a proiectului tehnic de execuţie

Doc. justif. buget_Primaria Focsani_s..pdf - Doc. justif. buget_Primaria Focsani

Documente justificative

Componenta 1  Membru 5- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANŢA

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

F1 - Mobilitate
Studii de teren -topografic şi geotehnic/ studiu de trafic

Elaborare DTE (expertiză tehnică, studii de teren: Geo,Topo, studiu de trafic, DALI, proiect tehnic pentru
autorizarea lucrărilor, POE, PT şi DE şi altele–temă de proiectare) Bulevardul Mamaia-cod SMIS 143537

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4230355357

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

307,983.19Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 366,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 307,983.19 Valoare totală eligibilă [LEI] 366,500.00

Valoare TVA [LEI] 58,516.81 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 307,983.19 Contributia proprie eligibilă [LEI] 7,330.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]58,516.81 366,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 359,170.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Studii de teren -topografic şi geotehnic/ studiu de trafic

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria Constanta_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:
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A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

F1 - Mobilitate
studiu de evaluare a impactului asupra mediului/Studiul de evaluare adecvată

elaborare studiu de evaluare a impactului asupra mediului/Studiul de evaluare
adecvată_PMC_mobilitate_POAT_5D_SMIS_143538

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1355789808

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

49,109.24Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 58,440.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 49,109.24 Valoare totală eligibilă [LEI] 58,440.00

Valoare TVA [LEI] 9,330.76 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 49,109.24 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,168.80

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,330.76 58,440.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 57,271.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

studiu de evaluare a impactului asupra mediului/Studiul de evaluare adecvată

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria Constanta_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

F2 Regenerare
Studii de teren -topografic şi geotehnic/ studiu de trafic

Elaborare DTE(TP, expertiză tehnică, studii geotehnic şi topografic, de trafic, DALI, PTAC, POE,  PT şi DE, ATP,
verificarea de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi)_PMC_regenerare_POAT_5D_SMIS143538

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3192868661

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

160,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 190,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 160,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 190,400.00

Valoare TVA [LEI] 30,400.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 160,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,808.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]30,400.00 190,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 186,592.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

F2 Regenerare
Studii de teren -topografic şi geotehnic/ studiu de trafic

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria Constanta_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

F2 Regenerare
cheltuieli pentru (documentaţii suport) şi obţinere avize, acorduri, autorizaţii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

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

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

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

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

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

F2 Regenerare
cheltuieli pentru (documentaţii suport) şi obţinere avize, acorduri, autorizaţii

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria Constanta_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
cheltuieli pentru (documentaţii suport) şi obţinere avize, acorduri, autorizaţii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

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

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

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

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuieli pentru (documentaţii suport) şi obţinere avize, acorduri, autorizaţiixx

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria Constanta_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F2 - Regenerare
Achiziţia serviciului de elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii ” Îmbunătăţirea mediului urban în zona
Delfinariu - Faleză Nord” (temă de proiectare, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE,  PT şi DE, asistenţă tehnică din
partea proiectantului)

Elaborare DTE(TP, expertiză tehnică, studii geotehnic şi topografic, de trafic, DALI, PTAC, POE,  PT şi DE, ATP,
verificarea de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi)_PMC_regenerare_POAT_5D_SMIS143538

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3192868661

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

478,206.39Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 569,065.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 478,206.39 Valoare totală eligibilă [LEI] 529,065.59

Valoare TVA [LEI] 90,859.21 Valoare totală neeligibilă [LEI] 40,000.01

Eligibil [LEI] 444,592.94 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,581.31

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]84,472.65 529,065.59

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]33,613.45 518,484.28

6,386.56TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Temă de proiectare, expertiză tehnică,  studiu peisagistic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, POE,  PT şi DE, asistenţă
tehnică din partea proiectantului
Cheltuiala neeligibila reprezentand servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, in valoare de 33.613,45 lei fara TVA.

Clarif. 3_Prim. CT_nota_fundamentare_regenerare s..pdf - Clarif. 3_Prim. CT_nota_fundamentare_regenerare

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Achiziţia serviciului de verificare de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi a documentaţiilor elaborate DALI şi PTE, conform HG
nr. 907/2006

Elaborare DTE (expertiză tehnică, studii de teren: Geo,Topo, studiu de trafic, DALI, proiect tehnic pentru
autorizarea lucrărilor, POE, PT şi DE şi altele–temă de proiectare) Bulevardul Mamaia-cod SMIS 143537

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4230355357

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

35,816.04Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 42,621.09

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,816.04 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,621.09

Valoare TVA [LEI] 6,805.05 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 35,816.04 Contributia proprie eligibilă [LEI] 852.42

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,805.05 42,621.09

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 41,768.67

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Achiziţia serviciului de verificare de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi a documentaţiilor elaborate DALI şi PTE, conform HG
nr. 907/2006

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria Constanta_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii ”Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa,
zona Bulevardul Mamaia” (Temă de proiectare, expertiză tehnică,  studiu peisagistic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor,
POE,  PT şi DE , asistenţă tehnică din partea proiectantului)

Elaborare DTE (expertiză tehnică, studii de teren: Geo,Topo, studiu de trafic, DALI, proiect tehnic pentru
autorizarea lucrărilor, POE, PT şi DE şi altele–temă de proiectare) Bulevardul Mamaia-cod SMIS 143537

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4230355357

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,075,953.63Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,470,384.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,075,953.63 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,420,384.82

Valoare TVA [LEI] 394,431.19 Valoare totală neeligibilă [LEI] 50,000.00

Eligibil [LEI] 2,033,936.82 Contributia proprie eligibilă [LEI] 48,407.70

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]386,448.00 2,420,384.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]42,016.81 2,371,977.12

7,983.19TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

292



Componenta 1  Membru 5- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANŢA

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Serviciul de elaborare documentaţie tehnico-economică pentru obiectivul de investiţii ”Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa,
zona Bulevardul Mamaia” (Temă de proiectare, expertiză tehnică,  studiu peisagistic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor,
POE,  PT şi DE , asistenţă tehnică din partea proiectantului)
Cheltuiala neeligibila reprezentand servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, in valoare de 42.016,81 lei fara TVA.

Clarif.2_UAT_Constanta_mobilitate_justificare s..pdf - Clarif.2_UAT_Constanta_mobilitate_justificare

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F2 - Regenerare
Achiziţia serviciului de verificare de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi a documentaţiilor elaborate DALI şi PTE, conform HG
nr. 907/2006

Elaborare DTE(TP, expertiză tehnică, studii geotehnic şi topografic, de trafic, DALI, PTAC, POE,  PT şi DE, ATP,
verificarea de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi)_PMC_regenerare_POAT_5D_SMIS143538

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3192868661

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

19,008.03Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,619.56

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,008.03 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,619.56

Valoare TVA [LEI] 3,611.53 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 19,008.03 Contributia proprie eligibilă [LEI] 452.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,611.53 22,619.56

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 22,167.16

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Achiziţia serviciului de verificare de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi a documentaţiilor elaborate DALI şi PTE, conform HG
nr. 907/2006

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria Constanta_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria

Documente justificative

Componenta 1  Membru 6- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

F2 - Regenerare
Studii (topografic, geotehnic,
impact arhitectural si urbanistic, studii de specialitate)
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Servicii de consultanta in vederea elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a Proiectului
Tehnic pentru obiectivul de investitii " Regenerarea Urbana a arealelor degradate din zona de  interventie Unirii
Sud, Spiru Haret, Nicolae

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

806883275

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

100,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 119,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 100,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 119,000.00

Valoare TVA [LEI] 19,000.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 100,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,380.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]19,000.00 119,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 116,620.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studii (topografic, geotehnic,
impact arhitectural si urbanistic, studii de specialitate)

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria Buzau_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

F1 - Mobilitate
Studii (topografic, geotehnic, studii de trafic,
impact arhitectural si urbanistic, urbanistice)

Servicii de consultanta in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de
investitii " Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub de transport si autobaza" in Municipiul Buzau

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2281341346

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

311,460.08Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 370,637.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 311,460.08 Valoare totală eligibilă [LEI] 370,637.50

Valoare TVA [LEI] 59,177.42 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 311,460.08 Contributia proprie eligibilă [LEI] 7,412.75

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]59,177.42 370,637.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 363,224.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studii (topografic, geotehnic, studii de trafic,
impact arhitectural si urbanistic, urbanistice)
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Doc. justif.buget_Deviz (4)_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf - Doc. justif.buget_Deviz (4)_mobilitate_Primaria Buzau

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

F2 = Regenerare
Alte documentatii necesare -Pentru obtinere acorduri si avize

Servicii de consultanta in vederea elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a Proiectului
Tehnic pentru obiectivul de investitii " Regenerarea Urbana a arealelor degradate din zona de  interventie Unirii
Sud, Spiru Haret, Nicolae

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

806883275

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

72,325.20Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 86,066.99

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 72,325.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 86,066.99

Valoare TVA [LEI] 13,741.79 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 72,325.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,721.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,741.79 86,066.99

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 84,345.65

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Alte documentatii necesare -Pentru obtinere acorduri si avize

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria Buzau_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

F1 = Mobilitate
Alte documentatii necesare -Pentru obtinere acorduri si avize

Servicii de consultanta in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de
investitii " Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub de transport si autobaza" in Municipiul Buzau

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2281341346

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

568,573.41Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 676,602.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 568,573.41 Valoare totală eligibilă [LEI] 676,602.36

Valoare TVA [LEI] 108,028.95 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 568,573.41 Contributia proprie eligibilă [LEI] 13,532.05

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]108,028.95 676,602.36
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 663,070.31

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Alte documentatii necesare -Pentru obtinere acorduri si avize

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria Buzau_s..pdf - Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F2 - Regenerare
Servicii de verificare Proiect tehnic si detalii de executie

Servicii de verificare Proiect tehnic şi detalii de execuţie " Regenerarea Urbana a arealelor degradate din zona de
interventie Unirii Sud, Spiru Haret, Nicolae Balcescu, Micro XIV" in Municipiul Buzau

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:372908404

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] 23,800.00

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,800.00 23,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,324.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de verificare Proiect tehnic si detalii de executie

Doc. justif.buget_Deviz (4)_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf - Doc. justif.buget_Deviz (4)_mobilitate_Primaria Buzau

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F2 - Regenerare
Proiectul tehnic de execuţie;-PTE+DE
(Proiect tehnic de executie + Detalii de executie)-PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire)-
POE (Proiect Organizarea Executiei), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului
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Servicii de consultanta in vederea elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a Proiectului
Tehnic pentru obiectivul de investitii " Regenerarea Urbana a arealelor degradate din zona de  interventie Unirii
Sud, Spiru Haret, Nicolae

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

806883275

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

455,605.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 542,169.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 455,605.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 446,969.95

Valoare TVA [LEI] 86,564.95 Valoare totală neeligibilă [LEI] 95,200.00

Eligibil [LEI] 375,605.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,939.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]71,364.95 446,969.95

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]80,000.00 438,030.55

15,200.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Proiectul tehnic de execuţie;-PTE+DE
(Proiect tehnic de executie + Detalii de executie)-PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire)-
POE (Proiect Organizarea Executiei), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului
Cheltuiala neeligibila reprezentand servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, in valoare de 80.000,00 lei fara TVA.

Clarif. 3_UAT_Buzau_regenerare_justif_s..pdf - Clarif. 3_UAT_Buzau_regenerare_justif.

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F2 - Regenerare
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii si Expertiza Tehnica conform HG 907/2016

Servicii de consultanta in vederea elaborarii Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a Proiectului
Tehnic pentru obiectivul de investitii " Regenerarea Urbana a arealelor degradate din zona de  interventie Unirii
Sud, Spiru Haret, Nicolae

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

806883275

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

345,280.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 410,883.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 345,280.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 410,883.20

Valoare TVA [LEI] 65,603.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 345,280.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,217.66

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]65,603.20 410,883.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 402,665.54

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

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii si Expertiza Tehnica
conform HG 907/2016

Doc.justif.buget_Deviz (1)_regenerare_Primaria Buzau_s..pdf - Doc.justif.buget_Deviz (1)_regenerare_Primaria Buzau

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Proiectul tehnic de execuţie;-PTE+DE
(Proiect tehnic de executie + Detalii de executie)-PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire)-
POE (Proiect Organizarea Executiei), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului

Servicii de consultanta in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de
investitii " Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub de transport si autobaza" in Municipiul Buzau

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2281341346

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,084,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,480,198.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,084,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,254,098.00

Valoare TVA [LEI] 395,998.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 226,100.00

Eligibil [LEI] 1,894,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 45,081.96

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]359,898.00 2,254,098.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]190,000.00 2,209,016.04

36,100.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Proiectul tehnic de execuţie;-PTE+DE
(Proiect tehnic de executie + Detalii de executie)-PAC (Proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire)-
POE (Proiect Organizarea Executiei), inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului
Cheltuiala neeligibila reprezentand servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, in valoare de 190.000,00 lei fara TVA.

Clarif. 3_UAT_Buzau_mobilitate_justif_s..pdf - Clarif. 3_UAT_Buzau_mobilitate_justif.

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Studiu de Fezabilitate cu elemente de DALI)
conform HG 907/2016

Servicii de consultanta in vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic pentru obiectivul de
investitii " Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub de transport si autobaza" in Municipiul Buzau

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2281341346
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1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,313,450.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,563,005.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,313,450.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,563,005.50

Valoare TVA [LEI] 249,555.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,313,450.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 31,260.11

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]249,555.50 1,563,005.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,531,745.39

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiu de Fezabilitate cu elemente de DALI)
conform HG 907/2016

Doc. justif.buget_Deviz (2)_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf - Doc. justif.buget_Deviz (2)_mobilitate_Primaria Buzau

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

F1 - Mobilitate
Servicii de verificare Proiect Tehnic si detalii de executie

Servicii de verificare Proiect tehnic şi detalii de execuţie  " Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub de
transport si autobaza" in Municipiul Buzau

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3227726958

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] 23,800.00

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,800.00 23,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,324.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Servicii de verificare Proiect Tehnic si detalii de executie

Doc. justif.buget_Deviz (3)_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf - Doc. justif.buget_Deviz (3)_mobilitate_Primaria Buzau

Documente justificative
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A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

Studiu hidrogeologic

Achizitie studiu hidrogeologic pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de
parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3396512396

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

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

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

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

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

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiu hidrogeologic

Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat_s..pdf - Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

Studiu geotehnic

Achizitie studiu geotehnic pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri
in Municipiul Ramnicu Sarat"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1316767370

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

60,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 71,400.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 60,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 71,400.00

Valoare TVA [LEI] 11,400.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 60,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,428.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11,400.00 71,400.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 69,972.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiu geotehnic

Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat_s..pdf - Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

Studiu topografic

Achizitie studiu topografic pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri
in Municipiul Ramnicu Sarat"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3852234483

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

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

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

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

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

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Studiu topografic

Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat_s..pdf - Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii; documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Achizitie servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4134528346

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00
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Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

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

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

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

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,acorduri si autorizatii; documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

-

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Expertiza tehnica

Achizitie expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri
in Municipiul Ramnicu Sarat"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3603817445

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

Expertiza tehnica

Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat_s..pdf - Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

studiu de fezabilitate

Achizitie servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii "Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de
parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1086633746

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

130,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 154,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 130,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 154,700.00

Valoare TVA [LEI] 24,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 130,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,094.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]24,700.00 154,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 151,606.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

studiu de fezabilitate

Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat_s..pdf - Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificare tehnica a proiectului tehnic si a detaliilor de executie de  catre verificatori atestati

Achizitie servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru obiectivul de investitii
"Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:839749888

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] 23,800.00

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,800.00 23,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,324.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Verificare tehnica a proiectului tehnic si a detaliilor de executie de  catre verificatori atestati
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Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat_s..pdf - Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat

Documente justificative

A 3 Pregatirea de proiecte in vederea finantarii din perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud-Est

Activitatea:

A 3.2 Elaborarea documentatiilor tehnico-economice/documentatiilor pentru obtinerea de avize/autorizatii necesareSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic si detalii de executie si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor

Achizitie servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul Ramnicu Sarat"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4134528346

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

250,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 297,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 250,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 238,000.00

Valoare TVA [LEI] 47,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 59,500.00

Eligibil [LEI] 200,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,760.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]38,000.00 238,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]50,000.00 233,240.00

9,500.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Proiect tehnic si detalii de executie si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor

Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat_s..pdf - Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat

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
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om
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nt
e

25,080,230.55 23,831,231.43 23,831,231.43 23,831,231.43 23,370,394.83 0.00 460,836.60 1,248,999.12 98.06621

0.0023,831,231.43 98.066223,831,231.43 1,248,999.12460,836.6023,831,231.4325,080,230.55 23,370,394.83
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789,400.20 789,400.20 789,400.20 789,400.20789,400.20 0.00 0.00 0.00 100.0000
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1,656,544.96 1,520,871.83 1,520,871.83 1,490,454.411,520,871.83 0.00 30,417.42 135,673.13 98.0000

U
N
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A
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E

A
 A
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M
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IS

T
R
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T

IV
T

E
R
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O
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R
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IL
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2,859,278.66 2,659,794.10 2,659,794.10 2,606,598.232,659,794.10 0.00 53,195.87 199,484.56 98.0000

O
R

A
S

U
L 

E
F

O
R

IE

4,771,090.75 4,572,090.75 4,572,090.75 4,480,648.944,572,090.75 0.00 91,441.81 199,000.00 98.0000

M
U
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IP
IU

L 
G

A
LA

T
I

4,351,071.41 4,107,029.99 4,107,029.99 4,024,889.394,107,029.99 0.00 82,140.60 244,041.42 98.0000
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U
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IP
IU

L 
F

O
C

S
A

N
I

3,743,831.07 3,653,831.06 3,653,831.06 3,580,754.433,653,831.06 0.00 73,076.63 90,000.01 98.0000
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6,296,163.50 5,974,863.50 5,974,863.50 5,855,366.235,974,863.50 0.00 119,497.27 321,300.00 98.0000
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612,850.00 553,350.00 553,350.00 542,283.00553,350.00 0.00 11,067.00 59,500.00 98.0000
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Doc. justif.buget_Deviz (1)_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif.buget_Deviz (1)_mobilitate_Primaria Buzau4B1903B8CA071B67791C844B61EA5B07ECD66184909BE4ADFDEE52
0D8D9AD8EA

Anexa Corelare indicatori-buget_CF 2  2 domenii completat_s..pdf

30/11/2020 Anexa Corelare indicatori-buget_CF 2  2 domenii completat44126B3CDF4BDAAFE6FCA21C7E087404D07C07E31597CEA742368A
54C0CFBAEE

Doc. justif. buget_Primaria Focsani_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif. buget_Primaria FocsaniED033B63540E38EB5203267486C4F665503CCCCE1012837A8B5A373
FD1CDF0C3

Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (2)_Primaria Eforie_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (2)_Primaria Eforie3F46984B7638815A55C7A49E0AF3F80E2B351AEEDEF9BC0299B032F
658131D4F

Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (1)_Primaria Eforie_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif. buget_Nota fundam costuri (1)_Primaria Eforie6917BC224333AF8B80B1A008B9E1FE07879BBC696AE1C780CA1BD2
D8B777060F
Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_regenerare_Primaria
Galati_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_regenerare_Primaria GalatiE938907E3335E9058D118610077D55AFFA5DD46A564C5CE9ACCFD4
3E7477615B
Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_mobilitate_Primaria
Galati_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif. buget_Nota de fundamentare_mobilitate_Primaria Galati39D1C2E0031434797841C40189E525826364CE3957AFE5751D667EB0
57CF897F

Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria Braila_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif. buget_mobilitate_Primaria BrailaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc. justif.buget_Deviz (2)_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif.buget_Deviz (2)_mobilitate_Primaria Buzau6D70D2788079A5F2DF4C887D7A092FBD76630F18F1C18F92AB5138A
C9D2F908B

Doc. justif.buget_Deviz (3)_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif.buget_Deviz (3)_mobilitate_Primaria BuzauE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc. justif.buget_Deviz (4)_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif.buget_Deviz (4)_mobilitate_Primaria Buzau01805304836C8DBF9B0DED02F8E7827CAC4ACF15B9A1E6E38AFAA
8ED3FC82804
Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria
Constanta_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria ConstantaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria Buzau9998FC49237872A61A5A038119B412C0A492CE114AD9393D8F4DCE
C13C517DB9
Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria
Constanta_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif.buget_Nota fundamentare_regenerare_Primaria ConstantaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Doc.justif.buget_Deviz (1)_regenerare_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Doc.justif.buget_Deviz (1)_regenerare_Primaria Buzau6D70D2788079A5F2DF4C887D7A092FBD76630F18F1C18F92AB5138A
C9D2F908B

Doc.justif.buget_Deviz (2)_regenerare_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Doc.justif.buget_Deviz (2)_regenerare_Primaria Buzau01805304836C8DBF9B0DED02F8E7827CAC4ACF15B9A1E6E38AFAA
8ED3FC82804
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Doc.justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Doc.justif.buget_Nota fundamentare_mobilitate_Primaria Buzau450548445562172DBB74A297874504F06C145A907EF26F0C4281339B
071FCB36

Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.Sarat_s..pdf

30/11/2020 Doc.justif.buget_Nota fundamentare_Primaria Rm.SaratE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 4_Declaratie TVA ADR f2_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA ADR f2E249FEAE7B3FA6E1E6B6D0310C3D6BFD27C5EFD36FAF5610501236
AA0CB3B12D

Doc. justif. buget_regenerare_Primaria Braila_s..pdf

30/11/2020 Doc. justif. buget_regenerare_Primaria BrailaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 4_Declaratie TVA_Primaria Focsani_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA_Primaria FocsaniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 4_Declaratie TVA_regenerare_Primaria Galati_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA_regenerare_Primaria GalatiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 4_Declaratie eligibilitate TVA_mobilitate_Primaria Galati_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie eligibilitate TVA_mobilitate_Primaria GalatiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 4_Declaratie TVA_Primaria Eforie_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA_Primaria EforieB640556F3CEAFBF178C04E3DCF941F6130669955170229A42C8D686
A59656266

Anexa 4_Declaratie TVA rev._mobilit.&reg._Primaria Braila_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA rev._mobilit.&reg._Primaria Braila5A2E0ECFD3F448449956F7E4DB7D55F22C10D82744245D272D22DD
0D2C38C63D

Doc justif salarii CF 2 final_s..pdf

30/11/2020 Doc justif salarii CF 2 final684D4BB7BF6A5BD7293C111A30F24548DA15BB359718C45D3D3884
0BB037CCD1

Decizie 75 din 2019 deplasari interne_s..pdf

30/11/2020 Decizie 75 din 2019 deplasari interneE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 2 Centralizator consumabile si ob inventar_5D_CF2 final_s..pdf

30/11/2020 Anexa 2 Centralizator consumabile si ob inventar_5D_CF2 finalC42A45CEC3676B7A3F7D74B79B4AB637E6CE0B1629AB2BB9510C23
13E3A7D2D8

Anexa 4_Declaratie TVA_mobilitate_Primaria Constanta_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA_mobilitate_Primaria ConstantaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 4_Declaratie TVA_Primaria Rm.Sarat_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA_Primaria Rm.SaratE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 4_Declaratie TVA_regenerare_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA_regenerare_Primaria Buzau1683ACB3DABAF6C001B40EC8B4AC518CC222E85DE1AC307860D07
DBCB6C2A89B

Anexa 4_Declaratie TVA_mobilitate_Primaria Buzau_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA_mobilitate_Primaria Buzau36F7CE41B010D1971EBF733DAEAFF9AD654BCF1022E97AC19E42A9
B83C7C5CE7

Anexa 4_Declaratie TVA_regenerare_Primaria Constanta_s..pdf

30/11/2020 Anexa 4_Declaratie TVA_regenerare_Primaria ConstantaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif.1_Doc.justif.buget.ADR SE_carburant_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Doc.justif.buget.ADR SE_carburantE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif.1_Anexa 4 Declaratie TVA_Primaria Galati_regenerare_rev.s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Anexa 4 Declaratie TVA_Primaria Galati_regenerare_rev.5009237CC16F2169CD44056C91483FE3989DFECE40BFEB6A6A6CAE
BE56BD1A96

Clarif.1_Anexa 4 Declaratie TVA_Primaria Galati_mobilitate_rev.s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Anexa 4 Declaratie TVA_Primaria Galati_mobilitate_rev.E2D54868EF16AC691CE2699828988418433C944BB7952B4E6D0F235
75EF186AB

Clarif.1_Doc.justif.buget.ADR SE_consumabile_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Doc.justif.buget.ADR SE_consumabileE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif.1_Doc.justif.buget.ADR SE_salarii rev._s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Doc.justif.buget.ADR SE_salarii rev.AF5CD64612E00B95F0C675BEEC3ACBFD9E3463009D21C77DA6DA5
0AA73B2D79D
Clarif.1_Doc.justif.buget_Primaria BR_regenerare_clarificari valoare
Faleza_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Doc.justif.buget_Primaria BR_regenerare_clarificari valoare
Faleza

6B00840A1BF494E75E9B4335A4FDF69A01D42C37E2B85ABE4552E4
D1321764BE
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Clarif.1_Doc.justif.buget_Primaria BR_regenerare_deviz estimativ_s..pdf

08/02/2021 Clarif.1_Doc.justif.buget_Primaria BR_regenerare_deviz estimativE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif.2_UAT_Galati_regenerare_justificare s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_UAT_Galati_regenerare_justificareD7D6008B8AB545CBF1823E55CC66B94ED3130CA94AD5F65A95FDE
7988A544475

Clarif.2_UAT_Galati_mobilitate_Justificare s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_UAT_Galati_mobilitate_JustificareF2567C441C204446374EE7C7B32E3524CEAA921F34569F4F8F31CD3
F6DD39CD3

Clarif.2_UAT_Focsani_mobilitate_Justificare s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_UAT_Focsani_mobilitate_JustificareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Clarif.2_UAT_EForie_mobilitate_Justificare s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_UAT_EForie_mobilitate_JustificareFB5F9BACF2D10F63C16E1F0EE2C8DCE9433F0057D1599BB30606B8
7969A58369

Clarif.2_UAT_Constanta_regenerare_justificare s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_UAT_Constanta_regenerare_justificareA0A4456DE93A2CA8B0D1C0C448AFD95A12159138B14A70211CE3C5
0B2CFDC249

Clarif.2_UAT_Constanta_mobilitate_justificare s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_UAT_Constanta_mobilitate_justificare58A398D5D9A7F42BFB664FE1B8170997DED83727A2B17346705675F
CA8DDF30B

Clarif.2_UAT_Buzau_regenerare_justificare s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_UAT_Buzau_regenerare_justificareE603110FB2536F886B861DCDE7CA19C36C5166FF5B0C03940B51732
7287022C1

Clarif.2_UAT_Braila_mobilitate_Justificare s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_UAT_Braila_mobilitate_Justificare68C7377FD33D6BE8E6D1C6D17555BA7290315567B17FC3B86F02B94
17F60AA77

Clarif.2_UAT_Buzau_mobilitate_justificare s..pdf

14/04/2021 Clarif.2_UAT_Buzau_mobilitate_justificare2A2780B7DAB2301952431629CD7B58343A15501FC5B1A93EA38982A
7E582E0F7

Clarif. 3_UAT_Buzau_mobilitate_justif_s..pdf

26/05/2021 Clarif. 3_UAT_Buzau_mobilitate_justif.7D313DF853B6ADC4D5BBB89C13B78E2D671F7AE3CDD71BBE1566D
43639BF8F38

Clarif. 3_Prim. Eforie_nota_fundamentare_mobilitate s..pdf

26/05/2021 Clarif. 3_Prim. Eforie_nota_fundamentare_mobilitate53F4725C3C5E6E7DA921B69F6212D09EA19BD9F6E91732910C5F63F
42AA8952D

Clarif. 3_Prim. CT_nota_fundamentare_regenerare s..pdf

26/05/2021 Clarif. 3_Prim. CT_nota_fundamentare_regenerareCB71DFAEBCA4D85E892619BCE8399F7F43C4AEFB10E21BA685F13
2A1ACBD4FF3

Clarif. 3_UAT_Buzau_regenerare_justif_s..pdf

26/05/2021 Clarif. 3_UAT_Buzau_regenerare_justif.699E9A990ADDF724F50AA674CD98F7CC7D2B3A94B6B2901D8AA1F
F910D645F15

Clarif. 3_Prim. GL_nota_fundamentare_reg s..pdf

26/05/2021 Clarif. 3_Prim. GL_nota_fundamentare_reg4B2DC4BAFB6BF9CC7CB0A056D026EF4704F32AB191EBF1D5FB272
7AF732AE7A8

Clarif. 3_Prim. GL_nota_fundamentare_mobilitate s..pdf

26/05/2021 Clarif. 3_Prim. GL_nota_fundamentare_mobilitate22927BAE932D24AF7B776DC7CB798D3BB1693AF4AB33DAD594A333
40E5B226C3

Justificare salarii precontractare.pdf

12/10/2021 justificare salariiBD58707D84314F4C083FDAF0F4B1C039C3B0CE94E94FF56C048DBA
2081B217B0

Clarif. 7_Justificare salarii precontractare s..pdf

19/10/2021 Clarif. 7_Justificare salarii precontractareBD58707D84314F4C083FDAF0F4B1C039C3B0CE94E94FF56C048DBA
2081B217B0

Clarif. 7_Nota justificativa valoare proiectare_Prim. GL s..pdf

19/10/2021 Clarif. 7_Nota justificativa valoare proiectare_Prim. GLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

121 23,831,231.43 %)100.00Pregatire, punere în aplicare, monitorizare şi inspectare (
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(100.00 %)23,831,231.43Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 23,831,231.4301

23,831,231.43Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)23,831,231.43 ( 100.0007

(100.00 %)23,831,231.43Buget eligibil total

Graficul de rambursare

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

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-07-2020

31-12-2022

31-12-2022

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

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 312,428.0029-11-2021

2 cerere de rambursare clasica
intermediara 2,300,681.1031-01-2022

3 cerere de rambursare clasica
intermediara 2,450,840.3731-03-2022

4 cerere de rambursare clasica
intermediara 3,516,670.4031-05-2022

5 cerere de rambursare clasica
intermediara 3,916,302.7329-07-2022

6 cerere de rambursare clasica
intermediara 3,821,659.8630-09-2022

7 cerere de rambursare clasica
intermediara 4,944,652.9629-11-2022

8 cerere de rambursare clasica finala 2,567,996.0128-02-2023
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Contractare

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Adresa raspuns clarif._143538_s..pdf

08/02/2021 Adresa raspuns clarif._143538E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Adresa raspuns clarificari_3_CF2_143538.pdf

26/05/2021 Adresa raspuns clarificari_3_CF2_143538F090B7C7274BEAD023F74BCD854076586EA2908324790E93BB72662
D1DA03ABC

Adresa raspuns clarificari_4_CF2_143538.pdf

01/07/2021 Adresa raspuns clarificari_4_CF2_143538BCD979105AD4208497AF655EB3D2C00EC49F8A25DEABF8C21C4ED
F89122FC284

Adresa raspuns clarificari nr. 5_CF2_143538 s..pdf

15/09/2021 Adresa raspuns clarificari nr. 5_CF2_1435387A15FB3958A43F42B09274E1F1C27D28DBA0E6906AE5D83C9908A3
C3C987136B

Adresa raspuns clarificari nr. 6_CF2_SMIS 143538 s..pdf

12/10/2021 Adresa raspuns clarificari nr. 6_CF2_SMIS 143538E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Detaliere cerere de clarificări

Către: Doamna Luminiţa Mihailov, Director General
           AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-EST

Ref:    Solicitare documente/informaţii în vederea contractării pentru proiectul cod 1.1.146 /cod MySMIS 143538 “ Sprijin la nivelul Regiunii
Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanţate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare
urbană”

Stimată doamnă director general,

Având în vedere raspunsul ADR Sud Est nr. 1685/12.10.2021 transmis  la solicitarea de clarificari  AMPOAT nr. 94655/29.09.2021,  vă
comunicăm să sunt necesare clarificări după cum urmează:

Introducere

În acest context, vă rugăm să dispuneţi transmiterea informaţiilor solicitate mai sus în termen de maxim 5 zile de la primirea prezentei. În
urma primirii informaţiilor solicitate, Autoritatea de Management pentru POAT vă va transmite contractul de finanţare în vederea semnării.

De asemenea, pentru informaţii suplimentare, vă informăm că persoana de contact din cadrul AM POAT este dna. Cristina Niculae, e-
mail: cristina.niculae@mfe.gov.ro.

Cu deosebită consideraţie,

Mihaela Saragea
Director general adjunct
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Asistenta Tehnica

Concluzie cerere de clarificări

Urmare a solicitarii de clarificari nr. 101536/18.10.2021 pentru proiectul cod SMIS 143538, va transmitem adresa ADR SE nr.
1730/DIP/19.10.2021 impreuna cu documentele suport.

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

Urmare a solicitarii de clarificari nr. 101536/18.10.2021 pentru proiectul cod SMIS 143538, va transmitem adresa ADR SE nr.
1730/DIP/19.10.2021 impreuna cu documentele suport.

In masura in care vor fi necesare informatii suplimentare, acestea va vor fi transmise in cel mai scurt timp posibil.
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Adresa raspuns clarificari nr. 7_CF2_smis 143538 s..pdf

19/10/2021 Adresa raspuns clarificari nr. 7_CF2_smis 14353816D6FB213161DDD66F556FE217E0C36E56808AE040DA9FC2D76315
2F9E838FB3
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Luminita Mihailov, CNP 2710119090030, posesor al CI seria XR, nr. 584495, în calitate de reprezentant legal/împuternicit
al AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST, lider de parteneriat al parteneriatului dintre
AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST şi UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
MUNICIPIUL BRĂILA; ORASUL EFORIE; MUNICIPIUL GALATI; MUNICIPIUL FOCSANI; UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL CONSTANŢA; UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU; Unitatea Administrativ Teritoriala
Municipiul Ramnicu Sarat, 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 AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST,
lider de parteneriat al parteneriatului dintre AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST şi
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA; ORASUL EFORIE; MUNICIPIUL GALATI; MUNICIPIUL FOCSANI;
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANŢA; UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL
BUZAU; Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat, 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, AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST,
lider de parteneriat al parteneriatului dintre AGENTIA PTR. DEZVOLTARE REGIONALA A REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD-EST şi
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL BRĂILA; ORASUL EFORIE; MUNICIPIUL GALATI; MUNICIPIUL FOCSANI;
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANŢA; UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL
BUZAU; Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat, 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 Luminita Mihailov.

Data

19/10/2021 17:14:32
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Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 
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S-E, ou=Functia: Director General, 

sn=Mihailov, givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 
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                                                                                Nr. 879/ADR/06.10.2021 
 
 

ACT ADIȚIONAL Nr. 1  
la 

ACORD DE PARTENERIAT Nr. 85/ADR/02.02.2021  
încheiat pentru realizarea proiectului  

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" 

 
 
 

Parteneri: 

Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SE), 

organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se organizează şi 
funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Municipiul Braila, strada Anghel Saligny 

nr.24, codul fiscal1  11733112, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de 

parteneriat reprezentat prin Luminita MIHAILOV, Director General 

 

si 

  

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA, cu sediul în Municipiul Braila, 

str. Piata Independentei, nr. 1, judetul Braila, codul fiscal 4205670, având calitatea de 

membru 1/Partener 1, reprezentat prin Viorel Marian DRAGOMIR, Primar  

 

Luând în considerare:  

1. notificarea AM POAT nr. 93207/24.09.2021 privind aprobarea cererii de finantare „Sprijin 
la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, cod SMIS 
143538, cu mentiunea revizuirii Acordurilor de Parteneriat prin: 

o includerea obligatiilor ce revin ADR SE si partenerilor cu privire la monitorizarea 

aspectelor care tin de posibilele riscuri identificate de ADR SE in procesul de evaluare 

si selectie a fiselor de proiect;  

o completarea valorii totale eligibile alocata fiecarui partener 

2. HCLM nr. 443/11.08.2021 emisa de catre UAT Municipiul Braila pentru declararea 

coridorului de mobilitate integrat, considerat strategic, care sprijina transportul public in 

comun de calatori si modurile de transport nepoluante prin realizarea obiectivului de 

investitii „Modernizarea conexiunii tramvai Braila–Lacu Sarat”  

3. Fisa de proiect actualizata pentru obiectivul de investitie „Modernizarea conexiunii 

tramvai Braila–Lacu Sarat” prin care se diminueaza valoarea eligibila a finantarii solicitate 

prin POAT, cat si a contributiei proprii la cheltuielile eligbile, transmisa prin adresa UAT 

Municipiul Braila nr. 26589/1796/DSPPDERI/09.09.2021 

                                                 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 

mihaela.raduta
Text Box
Anexa 5A la CTRF 1.1.146 ADR Sud Est UAT Municipiul Braila
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4. articolul 14, alineatul (2) din Acordul de Parteneriat potrivit căruia părţile vor avea 
dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând 
interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi 
prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat 

 

au convenit modificarea/completarea urmatoarelor articole: 

 

I. Se modifica articolul 3 Obiectul, alineat (2) prin actualizarea/revizuirea titlului 

proiectului de investitie pe domeniul mobilitate urbana.  

 

Astfel, art. 3, alineat (2) devine:  

 

Art. 3. Obiectul  

(2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate 

urbană, regenerare urbană" este acela de a elabora documentația tehnico–economică 
necesară proiectelor de investiții în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 
ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: 
- “Modernizarea conexiunii tramvai Braila–Lacu Sarat”; 
- “Amenajare si modernizare Faleza Dunarii”. 

 

 

II. Modificarea articolului 5 alineatele (1) si (2), dupa cum urmeaza:   

 

     II.1  Se modifica art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului - alineat 

(1) prin: 

- includerea in coloana „Valoarea totala eligibila alocata fiecarui partener” atat a 

finantarii nerambursabile, cat si a contributiei proprii la cheltuielile eligibile ale 

proiectului; 

-  eliminarea informatiei cu privire la procentul aferent valorii totale eligibile alocate 
fiecarui partener din valoarea totala eligibila a cererii de finantare. 

    Astfel, art. 5 alineat (1) devine: 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 
derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 
rezultat în parte 

Rezultate ale 

proiectului 

(la care 

contribuie 

fiecare 

partener) 

Valoarea 

totală 
eligibilă 
alocată 
fiecărui 
partener  

 

 

 

 

 

 

Lider de 

parteneriat: 

ADR SE  

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul proiectului 

 

A 2 Informare si publicitate 

A 2.1 Informare si publicitate 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.1 Selectia fiselor de 

proiect si sprijin 

acordat partenerilor pentru 

intocmirea documentatiilor 

tehnico-economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii 

necesare pentru 

implementarea proiectelor de 

investitii 

Documentatii 
tehnico-
economice 
elaborate la 
nivelul regiunii 
Sud-Est aferente 
proiectelor din 
portofoliul 2021-
2027 pe 
domeniile 

mobilitate 
urbana, 
regenerare 
urbana. 

 

 

 

 

 

 

789.400,20 lei 

 

 

Partener 1: 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

MUNICIPIUL 

BRAILA 

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.2 Elaborarea 

documentatiilor tehnico-

economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii 

necesare pentru 

implementarea proiectelor de 

investitii 

Documentatii 

tehnico-

economice 

elaborate la 

nivelul regiunii 

Sud-Est aferente 

proiectelor din 

portofoliul 2021-

2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

urbana, 

regenerare 

urbana. 

 

 

1.520.871,83 

lei 
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II.2. Se modifica art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului - 

alineat (2) prin diminuarea valorii contributiei la cheltuielile eligibile ale proiectului 

pentru Partener 1 UAT Municipiul Braila 

 

Astfel, art. 5 alineat (2) devine:  

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare  

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat: 

ADR SE  

0,00 lei  

Partener 1:  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

MUNICIPIUL BRAILA 

30.417,42 lei 

 

 

 

III. Se completează art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat prin 
introducerea alineatului (17), astfel:  

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(17) Liderul de proiect va monitoriza riscurile identificate in procesul de evaluare si selectie 

a fiselor de proiect, precum si eventualele riscuri ce ar putea interveni pe parcursul 

elaborarii documentatilor tehnico-economice. 

 

IV. Se completează art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor prin introducerea 
alineatului (16), astfel: 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor 

Obligaţiile 

(16) Partenerii vor aplica masurile necesare de eliminare a riscurilor identificate in procesul 

de evaluare si selectie a fiselor de proiect, precum si a eventualelor riscuri ce ar putea 

interveni pe parcursul elaborarii documentatiilor tehnico-economice. 
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V. Restul articolelor rămân neschimbate. 

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, 06.10.2021, într-un exemplar, semnat 

electronic, de fiecare parte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lider de parteneriat Partener proiect 
  

Director General 
 

Luminita MIHAILOV 
 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 

Primar 
 

Viorel Marian DRAGOMIR 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA 

 

  

 

Luminita Mihailov 

2021.10.06 15:07:07 

+03'00'

Viorel-

Marian 

Dragomir

Semnat digital 

de Viorel-Marian 

Dragomir 

Data: 2021.10.06 

15:24:13 +03'00'

Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 

Regionala a Regiunii de Dezvoltare S-E, 

ou=Functia: Director General, 

sn=Mihailov, givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 

cn=Luminita Mihailov 

Data: 2021.10.08 14:51:08 +03'00'
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Nr. 34/ADR/18.01.2021 
 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
încheiat pentru realizarea proiectului  

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" 

 
 
 

Art. 1. Parteneri 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR 

SE), organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se 
organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în 
Municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr.24, codul fiscal1  11733112, având 
calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat reprezentat prin 

Luminita MIHAILOV, Director General 

2. ORASUL EFORIE, cu sediul în orasul Eforie, str. Progresului, nr. 1, Eforie Sud, 

judetul Constanta, codul fiscal 4617794, având calitatea de membru 2/Partener 

2, reprezentat prin Robert-Nicolae SERBAN, Primar   

au convenit următoarele: 
 

Art. 2. Interpretare 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit 
în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste 
documente. 

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 

(2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică altfel. 

(3) În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la 
forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.  

(4) În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară 
referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

 

                                                 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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Text Box
Anexa 5B la CTRF 1.1.146 ADR Sud Est ORAS EFORIE
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Art. 3. Obiectul 

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 
ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului "Sprijin la nivelul 

Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" depus 

în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 
– Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică 
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 

potențialii beneficiari FESI”.   

 

(2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, 
regenerare urbană" este acela de a elabora documentația tehnico–economică 
necesară proiectelor de investiții în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: 
- “Infiintarea sistemului de transport public de calatori cu material rulant 

ecologic, inclusiv infrastructura de parcare si facilitati pentru biciclisti in cadrul 

coridorului de mobilitate urbana creat”. 

 

(3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia. 

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte 
standarde profesionale şi de etică. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună 
luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei 

situații similare în viitor. 
(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru 

realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea 
proiectului conform Cererii de finanțare. 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 
derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 
rezultat în parte 

 

 

 

Rezultate ale 

proiectului 

(la care 

contribuie 

fiecare partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui 
partener 

(finantare 

nerambursabila) 

și % din 
valoarea totală 

eligibilă a 
proiectului  

(lei/%) 

 

 

 

 

 

 

Lider de 

parteneriat: 

ADR SE  

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul proiectului 

 

A 2 Informare si publicitate 

A 2.1 Informare si publicitate 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.1 Selectia fiselor de 

proiect si sprijin 

acordat partenerilor pentru 

intocmirea documentatiilor 

tehnico-economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii 

necesare pentru 

implementarea proiectelor de 

investitii 

Documentatii 
tehnico-
economice 
elaborate la 
nivelul regiunii 
Sud-Est aferente 
proiectelor din 
portofoliul 2021-
2027 pe 
domeniile 

mobilitate 
urbana, 
regenerare 
urbana. 

 

 

 

 

 

 

789.400,20 lei/ 

3,32%  

 

 

 

Partener 2: 

ORASUL 

EFORIE  

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.2 Elaborarea 

documentatiilor tehnico-

economice/ 

Documentatii 

tehnico-

economice 

elaborate la 

nivelul regiunii 

Sud-Est aferente 

proiectelor din 

portofoliul 2021-

2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

urbana, 

 

 

 

2.606.598,23  

lei/ 10,96% 
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documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii 

necesare pentru 

implementarea proiectelor de 

investitii 

regenerare 

urbana. 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare  
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat: 

ADR SE  

0,00 lei  

Partener 2:  

ORASUL EFORIE 

53.195,87 lei 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații. 
 

 (3) Informații despre conturile bancare  
  

 
IBAN Cont Banca Sucursala 

Adresa 
sucursala 

Alte info. 

 
 
 
 
 
 

Lider de 
proiect:  
ADR SE  

RO44BRDE090SV53185910900 Prefinantare BRD GSG BRAILA 

P-ta Traian, 
nr.12, 

Municipiul 
Braila, 
810002, 

jud.Braila, 
Romania 

swift 
BRDEROBU 

RO74BRDE090SV40733420900 Rambursare BRD GSG BRAILA 

P-ta Traian, 
nr.12, 

Municipiul 
Braila, 
810002, 

jud.Braila, 
Romania 

swift 
BRDEROBU 

 
Partener 2: 

ORASUL 
EFORIE 

RO54TREZ23621A480103XXXX  21A480103 

TREZORERIA 
STATULUI   

EFORIE 

EFORIE SUD, 
STR. 

PROGRESULUI 
NR. 3    

- 
RO23TREZ23621A426900XXXX 21A426900 

RO10TREZ23621A480102XXXX 21A480102 

RO63TREZ23621A480101XXXX 21A480101 

     

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG 
nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare.   

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 
la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 
Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea 
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cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă 
perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, 
perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de 
valabilitate a contractului de finanțare. 
 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat  

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente 
legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare. 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se 

acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru 

proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru 

proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind 

infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze 

turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 19 pentru proiectele din domeniul 

infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură.  

(2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de 

finanţare, precum și Cererile de Rambursare. 

(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a 
cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de 
către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale 

incidente și ale contractului de finanțare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, 
în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a 
Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 
operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispozițiile legale. 

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres 
şi financiare. 

(8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului 
care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener 
vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea 
aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 

C
on

fo
rm

 c
u o

ri
gi

nal
ul s

em
nat

 in
 d

at
a 

de 
20

21
.0

2.
04

 1
6:

29
:4

4 
E
E
T
 d

e 
ca

tr
e 
L
um

in
ita

 M
ih

ai
lo

v

G
en

er
at

 p
en

tr
u A

nda 
G

ab
ri

el
a 

Pop
es

cu



 

6 

(9) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare. 

(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către 
AM conform prevederilor contractului de finanţare. 

(11) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 

obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei 
la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  

un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale 
partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligaţii. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii 
afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management. 

(13)  În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea 
activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare 
pentru activităţile realizate de celălat partener.  

(14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri 

în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor 
finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-
au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor 

măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 
(15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în 
vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 
UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 
Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 
intervine ultima.  

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de 

finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are 
obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente. 
 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor  

Drepturile 

(1) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile 

conform rolului deținut în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, 

să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  
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(4) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, 
rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.  

 

 

Obligaţiile  

(1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 

(2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, 

Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate 
din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea 
verificărilor la fața locului.  

(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat 

UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare. 

(4) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(5) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de 
către AM POAT. 

(7) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii 
sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia. 

(8) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările 
și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(10) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate 
de AM POAT. 

(11) În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului 
pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au 

obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de 
creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(12) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin 

realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la 
rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  
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(13) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul 
proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 
evitării dublei finanțări.  

(14) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv 
documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate 

de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 
cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la 
închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 
proiectului (5 ani), oricare intervine ultima. 

(15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului 

Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a 
verificărilor de management. 

 

Art. 9. Plăți 

(1) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de 
către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului 
alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate 

liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor 

justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare. 

Art. 10. Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 

parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind 
achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise 
de AM și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 11. Proprietatea 

(1) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(2) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o 
perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

(3) Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din 

documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ 

aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 
proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi 
(infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 
publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală). 

Art. 12. Confidențialitate 

(1) Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 
cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 
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utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 
prezentul Acord de Parteneriat. 

(2) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter 
confidențial: 

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat 

și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact 
– minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa 
proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă 
proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de 
contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile 
ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă; 
d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 

postului, timpul de lucru; 

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 
lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea 
acestuia și plățile efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform 
contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

(3) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce 
privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 
679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

Art. 13. Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea 
în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de 
forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, 
în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 
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(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea 
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și 
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră 
pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen 
de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de 
continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat. 

Art. 14. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în 
conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru 
sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care 
s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 15. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. 
Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris 

ulterior. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

Prezentul Acord s-a încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte. 

 
Lider de parteneriat Partener proiect 

  
Director General 

 
Luminita MIHAILOV 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
  

 

Primar 
 

Robert-Nicolae SERBAN  
 

ORASUL EFORIE  
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Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 

Regionala a Regiunii de Dezvoltare S-

E, ou=Functia: Director General, 

sn=Mihailov, givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 

cn=Luminita Mihailov 

Data: 2021.01.18 14:13:08 +02'00'

Robert-

Nicolae 

Serban

Semnat digital 

de Robert-

Nicolae Serban 

Data: 2021.01.29 

08:25:15 +02'00'

Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 

Regionala a Regiunii de Dezvoltare 

S-E, ou=Functia: Director General, 

sn=Mihailov, givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 

cn=Luminita Mihailov 

Data: 2021.02.04 16:29:44 +02'00'



Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2021.01.18 14:13:08 EET de catre Luminita Mihailov.

2. Semnat in data de 2021.01.29 08:25:15 EET de catre Robert-Nicolae Serban.

3. Semnat in data de 2021.02.04 16:29:44 EET de catre Luminita Mihailov.
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Nr. 35/ADR/18.01.2021 
 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
încheiat pentru realizarea proiectului  

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" 

 
 
 

Art. 1. Parteneri 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR 

SE), organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se 
organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în 
Municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr.24, codul fiscal1  11733112, având 
calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat reprezentat prin 

Luminita MIHAILOV, Director General   

2. MUNICIPIUL GALATI, cu sediul în Municipiul Galati, str. Domneasca, nr. 54, judetul 

Galati, codul fiscal 3814810, având calitatea de membru 3/Partener 3, reprezentat 

prin Ionut-Florin PUCHEANU, Primar   

au convenit următoarele: 
 

Art. 2. Interpretare 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit 
în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste 
documente. 

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 

(2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică altfel. 

(3) În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la 
forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.  

(4) În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară 
referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

 

                                                 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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cristina.niculae
Text Box
Anexa 5C la CTRF 1.1.146 ADR Sud Est Municipiul Galati
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Art. 3. Obiectul 

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 
ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului "Sprijin la nivelul 

Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" depus 

în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 
– Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică 
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 

potențialii beneficiari FESI”.   

 

(2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, 
regenerare urbană" este acela de a elabora documentația tehnico–economică 
necesară proiectelor de investiții în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: 
- “Dezvoltarea urbana a municipiului prin modernizarea infrastructurii 

transportului public cu tramvaiul, modernizarea depoului de tramvaie nr 1, a 

bulevardului Siderurgiştilor, tronson 2 si a strazii Stefan cel Mare”; 

- “Reabilitare si refunctionalizare teren gradat Valea Tiglinei”. 

 

(3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia. 

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 

aspectelor privind evoluţia proiectului. 
(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte 

standarde profesionale şi de etică. 
(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi 

regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună 
luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei 

situații similare în viitor. 
(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru 

realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea 
proiectului conform Cererii de finanțare. 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 
derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 
rezultat în parte 

 

 

 

Rezultate ale 

proiectului 

(la care 

contribuie 

fiecare partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui 
partener 

(finantare 

nerambursabila) 

și % din 
valoarea totală 

eligibilă a 
proiectului  

(lei/%) 

 

 

 

 

 

 

Lider de 

parteneriat: 

ADR SE  

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul proiectului 

 

A 2 Informare si publicitate 

A 2.1 Informare si publicitate 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.1 Selectia fiselor de 

proiect si sprijin 

acordat partenerilor pentru 

intocmirea documentatiilor 

tehnico-economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii 

necesare pentru 

implementarea proiectelor de 

investitii 

Documentatii 
tehnico-
economice 
elaborate la 
nivelul regiunii 
Sud-Est aferente 
proiectelor din 
portofoliul 2021-
2027 pe 
domeniile 

mobilitate 
urbana, 
regenerare 
urbana. 

 

 

 

 

 

 

789.400,20 lei/ 

3,32%  

 

 

 

Partener 3: 

MUNICIPIUL 

GALATI 

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.2 Elaborarea 

documentatiilor tehnico-

Documentatii 

tehnico-

economice 

elaborate la 

nivelul regiunii 

Sud-Est aferente 

proiectelor din 

portofoliul 2021-

2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

 

 

 

4.480.648,94 

lei/ 18,85% 
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economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii 

necesare pentru 

implementarea proiectelor de 

investitii 

urbana, 

regenerare 

urbana. 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare  
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat: 

ADR SE  

0,00 lei  

Partener 3:  

MUNICIPIUL GALATI 

91.441,81 lei 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații. 
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 (3) Informații despre conturile bancare  
  

 
IBAN Cont Banca Sucursala 

Adresa 
sucursala 

Alte info. 

 
 
 
 
 
 

Lider de 
proiect:  
ADR SE  

RO44BRDE090SV53185910900 Prefinantare BRD GSG BRAILA 

P-ta 
Traian, 
nr.12, 

Municipiul 
Braila, 
810002, 

jud.Braila, 
Romania 

swift 
BRDEROBU 

RO74BRDE090SV40733420900 Rambursare BRD GSG BRAILA 

P-ta 
Traian, 
nr.12, 

Municipiul 
Braila, 
810002, 

jud.Braila, 
Romania 

swift 
BRDEROBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partener 3: 
MUNICIPIUL 

GALATI 

RO51 TREZ 3062 1A48 0101 
XXX 

21.A.48.01.01 
Trezoreria 

Municipiului 
Galați 

Galați 
Str. 

Brăilei nr. 
33 

Sume primite 
în contul 
plăţilor 

efectuate în 
anul curent 

RO95 TREZ 3062 1A48 0102 
XXXX 

21.A.48.01.02 
Trezoreria 

Municipiului 
Galați 

Galați 
Str. 

Brăilei nr. 
33 

Sume primite 
în contul 
plăţilor 

efectuate în 
anii anteriori 

RO42 TREZ 3062 1A48 0103 
XXXX 

21.A.48.01.03 
Trezoreria 

Municipiului 
Galați 

Galați 
Str. 

Brăilei nr. 
33 

Prefinanţare 

RO11 TREZ 3062 1A42 6900 
XXXX 

21.A.42.69.00 
Trezoreria 

Municipiului 
Galați 

Galați 
Str. 

Brăilei nr. 
33 

Subvenţii de la 
bugetul de stat 
către bugetele 

locale 
necesare 
susţinerii 
derulării 

proiectelor 
finanţate din 

fonduri 
externe 

nerambursabile 
(FEN) 

postaderare 
aferente 

perioadei de 
programare 
2014-2020 

     

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG 
nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 
la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 
Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea 

cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă 
perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, 
perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare. 
 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat  

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente 
legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare. 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se 

acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru 

proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru 

proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind 

infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze 

turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 19 pentru proiectele din domeniul 

infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură.  

(2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de 

finanţare, precum și Cererile de Rambursare. 

(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a 
cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de 
către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale 

incidente și ale contractului de finanțare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, 
în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a 
Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 

operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispozițiile legale. 

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres 

şi financiare. 
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(8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului 
care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener 
vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea 
aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 

(9) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare. 

(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către 
AM conform prevederilor contractului de finanţare. 

(11) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei 
la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  

un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale 
partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligaţii. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii 
afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management. 

(13)  În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea 
activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare 
pentru activităţile realizate de celălat partener.  

(14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri 
în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor 
finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-
au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor 

măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 
(15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în 
vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 

UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 
Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 
intervine ultima.  

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de 

finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are 
obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente. 
 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor 

Drepturile 

(1) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile 

conform rolului deținut în proiect. 
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(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, 
să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  

(4) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, 
rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.  

 

 

Obligaţiile  

(1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 

(2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, 

Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate 
din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea 
verificărilor la fața locului.  

(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat 

UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare. 

(4) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(5) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de 
către AM POAT. 

(7) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii 
sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia. 

(8) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările 
și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(10) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate 
de AM POAT. 

(11) În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului 
pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au 

obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de 
creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 
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(12) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin 

realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la 
rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  

(13) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul 
proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 
evitării dublei finanțări.  

(14) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv 
documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate 

de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 
cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la 
închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 

proiectului (5 ani), oricare intervine ultima. 

(15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului 

Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a 
verificărilor de management. 

 

Art. 9. Plăți 

(1) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de 
către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului 
alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate 

liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor 

justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare. 

Art. 10. Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 

parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind 
achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise 
de AM și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 11. Proprietatea 

(1) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(2) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o 
perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

(3) Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din 

documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ 

aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 
proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi 
(infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 
publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală). 
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Art. 12. Confidențialitate 

(1) Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 
cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 
utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 
prezentul Acord de Parteneriat. 

(2) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter 
confidențial: 

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat 

și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact 
– minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa 

proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă 
proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de 
contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile 
ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă; 
d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 

postului, timpul de lucru; 

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 

stabiliți; 
f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 

lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea 
acestuia și plățile efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform 
contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

(3) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce 
privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 
679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

Art. 13. Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea 
în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE. 
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(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de 
forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, 
în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea 
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și 
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră 
pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen 
de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de 
continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat. 

Art. 14. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în 
conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru 
sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care 
s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 15. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. 
Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris 

ulterior. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

Prezentul Acord s-a încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte. 

 
Lider de parteneriat Partener proiect 

  
Director General 

 
Luminita MIHAILOV 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
  

 

Primar 
 

Ionut-Florin PUCHEANU  
 

MUNICIPIUL GALATI 
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Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 

Regionala a Regiunii de Dezvoltare S-E, 

ou=Functia: Director General, sn=Mihailov, 

givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 

cn=Luminita Mihailov 

Data: 2021.01.18 14:16:49 +02'00'

Ionut-

Florin 

Pucheanu

Semnat digital 

de Ionut-Florin 

Pucheanu 

Data: 2021.02.03 

12:15:47 +02'00'

Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 

Regionala a Regiunii de Dezvoltare S-E, 

ou=Functia: Director General, 

sn=Mihailov, givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 

cn=Luminita Mihailov 

Data: 2021.02.04 16:31:42 +02'00'



Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2021.01.18 14:16:49 EET de catre Luminita Mihailov.

2. Semnat in data de 2021.02.03 12:15:47 EET de catre Ionut-Florin Pucheanu.

3. Semnat in data de 2021.02.04 16:31:42 EET de catre Luminita Mihailov.
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Nr. 27/ADR/15.01.2021 
 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
încheiat pentru realizarea proiectului  

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" 

 
 
 

Art. 1. Parteneri 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR 

SE), organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se 
organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în 
Municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr.24, codul fiscal1  11733112, având 
calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat reprezentat prin 

Luminita MIHAILOV, Director General 

2. MUNICIPIUL FOCSANI, cu sediul în Municipiul Focsani, str. Bd.Dimitrie Cantemir nr. 

1bis, judetul Vrancea, codul fiscal 4350645, având calitatea de membru 

4/Partener 4, reprezentat prin Cristi Valentin MISAILA, Primar   

au convenit următoarele: 
 

Art. 2. Interpretare 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit 
în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste 
documente. 

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 

(2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică altfel. 

(3) În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la 
forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.  

(4) În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară 
referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

 

                                                 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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cristina.niculae
Text Box
Anexa 5D la CTRF 1.1.146 ADR Sud Est Municipiul Focsani
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Art. 3. Obiectul 

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 
ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului "Sprijin la nivelul 

Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" depus 

în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 
– Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică 
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 

potențialii beneficiari FESI”.   

 

(2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, 
regenerare urbană" este acela de a elabora documentația tehnico–economică 
necesară proiectelor de investiții în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: 
- “Optimizarea coridorului Nord-Sud prin realizarea retelei de terminale 

intermodale, cresterea accesibilitatii retelei de transport”.  

 

(3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia. 

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte 
standarde profesionale şi de etică. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună 
luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei 

situații similare în viitor. 
(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru 

realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea 
proiectului conform Cererii de finanțare. 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 
derulate de fiecare partener, 

în vederea obținerii fiecărui 
rezultat în parte 

 

 

 

Rezultate ale 

proiectului 

(la care 

contribuie 

fiecare partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui 
partener 

(finantare 

nerambursabila) 

și % din 
valoarea totală 

eligibilă a 
proiectului  

(lei/%) 

 

 

 

 

 

 

Lider de 

parteneriat: 

ADR SE  

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 
proiectului 

 

A 2 Informare si publicitate 

A 2.1 Informare si publicitate 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 
vederea finantarii din 
perioada de programare 2021-
2027, la nivelul Regiunii de 
Dezvoltare Sud-Est 

A 3.1 Selectia fiselor de 
proiect si sprijin 

acordat partenerilor pentru 
intocmirea documentatiilor 
tehnico-economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii 
necesare pentru 
implementarea proiectelor de 

investitii 

Documentatii 
tehnico-
economice 
elaborate la 
nivelul regiunii 
Sud-Est aferente 
proiectelor din 
portofoliul 2021-
2027 pe 
domeniile 

mobilitate 
urbana, 
regenerare 
urbana. 

 

 

 

 

 

 

789.400,20 lei/ 

3,32% 

 

 

 

Partener 4: 

MUNICIPIUL 

FOCSANI 

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.2 Elaborarea 

documentatiilor tehnico-

Documentatii 

tehnico-

economice 

elaborate la 

nivelul regiunii 

Sud-Est aferente 

proiectelor din 

portofoliul 2021-

2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

 

 

 

4.024.889,39 

lei/ 16,93% 
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economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de avize/autorizatii 

necesare pentru 

implementarea proiectelor de 

investitii 

urbana, 

regenerare 

urbana. 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare  
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat: 

ADR SE  

0,00 lei  

Partener 4:  

MUNICIPIUL FOCSANI 

82.140,60 lei 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații. 
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 (3) Informații despre conturile bancare  
  

 
IBAN Cont Banca Sucursala 

Adresa 
sucursala 

Alte info. 

 
 
 
 
 
 

Lider de 
proiect:  
ADR SE  

RO44BRDE090SV53185910900 Prefinantare BRD GSG BRAILA 

P-ta Traian, 
nr.12, 

Municipiul 
Braila, 810002, 

jud.Braila, 
Romania 

swift 
BRDEROBU 

RO74BRDE090SV40733420900 Rambursare BRD GSG BRAILA 

P-ta Traian, 
nr.12, 

Municipiul 
Braila, 810002, 

jud.Braila, 
Romania 

swift 
BRDEROBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partener 4: 
MUNICIPIUL 

FOCSANI 

RO82TREZ69121A480101XXXX 

Sume primite 
in contul 
platilor 

efectuate In 
anul current 

Trezorerie Focsani 
Bd 

Indeependentei; 
nr 24 

- 

RO29TREZ69121A480102XXXX 

Sume primite 
in contul 
platilor 

efectuate In 
anii anteriori 

RO73TREZ69121A480103XXXX Prefinantare 

RO42TREZ69121A426900XXXX 

Subventii de la 
bugetul de stat 
catre bugetele 
locale necesare 

sustinerii 
derularii 

proiectelor 
finantate din 

fonduri externe 
nerambursabile 

FEN 
postaderare, 

aferente 
perioadei de 
programare 
2014-2020 

     

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG 
nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 
la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 
Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea 

cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă 
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perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, 
perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare. 
 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat  

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente 
legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare. 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se 

acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru 

proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru 

proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind 

infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze 

turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 19 pentru proiectele din domeniul 

infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură.  

(2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de 

finanţare, precum și Cererile de Rambursare. 

(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a 
cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de 
către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale 

incidente și ale contractului de finanțare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, 

în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a 
Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 
operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispozițiile legale. 

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres 
şi financiare. 

(8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului 
care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener 
vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea 
aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 

(9) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare. 
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(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către 
AM conform prevederilor contractului de finanţare. 

(11) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei 
la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  

un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale 
partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligaţii. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii 
afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management. 

(13)  În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea 
activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare 
pentru activităţile realizate de celălat partener.  

(14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri 
în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor 
finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-
au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor 

măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 

(15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 
contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în 
vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 

UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 
Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 
intervine ultima.  

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de 

finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are 
obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente. 
 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor  

Drepturile 

(1) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile 

conform rolului deținut în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, 
să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  
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(4) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, 
rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.  

 

 

Obligaţiile  

(1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 

(2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, 

Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate 
din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea 
verificărilor la fața locului.  

(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat 

UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare. 

(4) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(5) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de 
către AM POAT. 

(7) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii 
sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia. 

(8) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările 
și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(10) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate 
de AM POAT. 

(11) În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului 
pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au 

obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de 
creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(12) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin 

realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la 
rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  
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(13) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul 
proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 
evitării dublei finanțări.  

(14) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv 
documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate 

de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 
cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la 
închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 
proiectului (5 ani), oricare intervine ultima. 

(15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului 

Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a 
verificărilor de management. 

 

Art. 9. Plăți 

(1) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de 
către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului 
alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate 

liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor 

justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare. 

Art. 10. Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 

parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind 
achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise 
de AM și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 11. Proprietatea 

(1) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(2) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o 
perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

(3) Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din 

documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ 

aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 
proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi 
(infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 
publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală). 

Art. 12. Confidențialitate 

(1) Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 
cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 
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utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 
prezentul Acord de Parteneriat. 

(2) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter 
confidențial: 

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat 

și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact 

– minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa 
proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă 
proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de 
contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile 

ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 
c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă; 
d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 

postului, timpul de lucru; 

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 
lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea 
acestuia și plățile efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform 
contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 

Regulamentul CE 1303/2013. 

(3) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce 
privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 

679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

Art. 13. Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea 
în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de 
forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, 
în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 

C
on

fo
rm

 c
u o

ri
gi

nal
ul s

em
nat

 in
 d

at
a 

de 
20

21
.0

2.
08

 1
1:

21
:5

6 
E
E
T
 d

e 
ca

tr
e 
L
um

in
ita

 M
ih

ai
lo

v

G
en

er
at

 p
en

tr
u A

nda 
G

ab
ri

el
a 

Pop
es

cu



 

11 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea 
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și 
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră 
pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen 
de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de 
continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat. 

Art. 14. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în 
conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru 
sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care 
s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 15. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. 
Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris 

ulterior. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

Prezentul Acord s-a încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte. 

 
Lider de parteneriat Partener proiect 

  
Director General 

 
Luminita MIHAILOV 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
  

 

Primar 
 

Cristi Valentin MISAILA  
 

MUNICIPIUL FOCSANI 
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Nr. 86/ADR/02.02.2021 

 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
încheiat pentru realizarea proiectului  

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" 

 
 

 

Art. 1. Parteneri 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR 

SE), organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se 
organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în 
Municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr.24, codul fiscal1  11733112, având 
calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat reprezentat prin 

Luminita MIHAILOV, Director General 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA, cu sediul în 
Municipiul Constanta, str. Tomis, nr. 51, judetul Constanta, codul fiscal 4785631, 

având calitatea de membru 5/Partener 5, reprezentat prin Vergil CHITAC, Primar  

au convenit următoarele: 
 

Art. 2. Interpretare 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit 
în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste 
documente. 

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 

(2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică altfel. 

(3) În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la 
forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.  

(4) În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară 
referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

 

                                                 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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Art. 3. Obiectul 

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 
ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului "Sprijin la nivelul 

Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" depus 

în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 
– Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică 
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 

potențialii beneficiari FESI”.   

 

(2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, 
regenerare urbană" este acela de a elabora documentația tehnico–economică 
necesară proiectelor de investiții în domeniile  mobilitate urbană, regenerare 

urbană, ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și 
anume: 

- “Imbunatatirea mobilitatii in municipiul Constanta, zona Bulevardul Mamaia”; 

- “Imbunatatirea mediului urban in zona Delfinariu – Faleza Nord”. 

 

(3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia. 

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte 
standarde profesionale şi de etică. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună 
luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei 

situații similare în viitor. 
(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru 

realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea 
proiectului conform Cererii de finanțare. 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 
derulate de fiecare 

partener, în vederea 
obținerii fiecărui rezultat în 

parte 

 

 

 

Rezultate ale 

proiectului 

(la care 

contribuie 

fiecare 

partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui 
partener 

(finantare 

nerambursabila) 

și % din 
valoarea totală 

eligibilă a 
proiectului  

(lei/%) 

 

 

 

 

 

 

Lider de 

parteneriat: 

ADR SE  

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 2 Informare si publicitate 

A 2.1 Informare si publicitate 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 

2021-2027, la nivelul Regiunii 

de Dezvoltare Sud-Est 

A 3.1 Selectia fiselor de 

proiect si sprijin 

acordat partenerilor pentru 

intocmirea documentatiilor 

tehnico-economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de 

avize/autorizatii necesare 

pentru implementarea 

proiectelor de 

investitii 

Documentatii 
tehnico-
economice 

elaborate la 

nivelul regiunii 
Sud-Est 

aferente 
proiectelor din 

portofoliul 
2021-2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

urbana, 
regenerare 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

789.400,20 lei/ 

3,32% 

 

 

Partener 5: 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

MUNICIPIUL 

CONSTANTA 

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 

2021-2027, la nivelul Regiunii 

de Dezvoltare Sud-Est 

Documentatii 

tehnico-

economice 

elaborate la 

nivelul regiunii 

Sud-Est 

aferente 

proiectelor din 

portofoliul 

 

 

3.580.754,43 

lei/15,06% 
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A 3.2 Elaborarea 

documentatiilor tehnico-

economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de 

avize/autorizatii necesare 

pentru implementarea 

proiectelor de 

investitii 

2021-2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

urbana, 

regenerare 

urbana. 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare  
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat: 

ADR SE  

0,00 lei  

Partener 5:  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

MUNICIPIUL 

CONSTANTA 

73.076,63 lei 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații. 
 

 (3) Informații despre conturile bancare   
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IBAN Cont Banca 

Sucursal

a 

Adresa 

sucursala 
Alte info. 

 
 

 
 

 
 

Lider de 
proiect:  

ADR SE  

RO44BRDE090SV5318591
0900 

Prefinantare BRD GSG BRAILA 

P-ta 
Traian, 

nr.12, 
Municipi

ul Braila, 
810002, 

jud.Brail
a, 

Romania 

swift 
BRDEROBU 

RO74BRDE090SV4073342
0900 

Rambursare BRD GSG BRAILA 

P-ta 
Traian, 

nr.12, 
Municipi

ul Braila, 
810002, 

jud.Brail
a, 

Romania 

swift 
BRDEROBU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Partener 5: 

UNITATEA 
ADMINISTRA

TIV 

TERITORIALA 
MUNICIPIUL 

CONSTANTA 

RO29TREZ231504102X02
8682 

RO50TREZ23121A480101
XXXX 

Trezoreria 

Municipiul
ui 

Constanta 

Municipi

ul 
Constant

a 

strada 

Smardan 
nr 5, 

Constant
a 

Fondul 
European de 

Dezvoltare 
Regionala 

(FEDR) - 
Sume primite 

in contul 
platilor 

efectuate in 
anul curent; 

RO94TREZ23121A480102
XXXX  

Fondul 

European de 
Dezvoltare 

Regionala 
(FEDR) - 

Sume primite 
in contul 

platilor 
efectuate in 

anii 
anteriori; 

RO41TREZ23121A480103
XXXX 

Fondul 

European de 
Dezvoltare 

Regionala 
(FEDR) - 

PREFINANTAR
E; 
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RO10TREZ23121A426900
XXXX 

Subventii de 

la bugetul de 
stat catre 

bugetele 
locale 

necesare 
sustinerii 

derularii 
proiectelor 

finantate din 

fonduri 
externe 

nerambursab
ile (FEN) 

postaderare, 
aferente 

prioadei de 
programare 

2014 -2020. 

     

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG 
nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 
la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 
Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea 

cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă 
perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, 
perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de 
valabilitate a contractului de finanțare. 
 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat  

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente 
legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare. 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se 

acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru 

proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru 

proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind 

infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze 
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turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 19 pentru proiectele din domeniul 

infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri 

de legătură.  

(2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de 

finanţare, precum și Cererile de Rambursare. 

(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a 
cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de 
către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale 

incidente și ale contractului de finanțare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, 
în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a 
Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 
operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispozițiile legale. 

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres 
şi financiare. 

(8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului  
care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener 

vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea 
aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 

(9) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare. 

(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către 
AM conform prevederilor contractului de finanţare. 

(11) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei 
la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  

un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale 
partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligaţii. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii 
afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management. 

(13)  În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea 
activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare 
pentru activităţile realizate de celălat partener.  

(14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri 
în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor 
finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-
au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor 
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măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 
(15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în 
vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 
UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 
Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 

intervine ultima.  

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de 

finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are 
obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente. 
 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor  

Drepturile 

(1) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile 

conform rolului deținut în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.  

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, 
să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  

(4) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, 
rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.  

 

 

Obligaţiile  

(1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 

(2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, 

Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate 
din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea 
verificărilor la fața locului.  

(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat 

UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare. 

(4) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(5) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 
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(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de 
către AM POAT. 

(7) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii 
sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia. 

(8) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările 
și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(10) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate 

de AM POAT. 

(11) În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului 
pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au 

obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de 
creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(12) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin 

realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la 
rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  

(13) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul 
proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 
evitării dublei finanțări.  

(14) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv  
documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate 

de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 
cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la 
închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 
proiectului (5 ani), oricare intervine ultima. 

(15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului 

Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a 
verificărilor de management. 

 

Art. 9. Plăți 

(1) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de 
către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului  și în limita bugetului 
alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate 

liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor 

justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare. 
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Art. 10. Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 

parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind 
achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise 
de AM și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 11. Proprietatea 

(1) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(2) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 

urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o 
perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

(3) Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din 

documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ 

aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 
proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi 
(infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 
publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală). 

Art. 12. Confidențialitate 

(1) Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 
cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 
utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 
prezentul Acord de Parteneriat. 

(2) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter 
confidențial: 

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat 

și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact 
– minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa 
proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă 
proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de 
contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile 
ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă; 
d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 

postului, timpul de lucru; 

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 
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f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 
lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea 
acestuia și plățile efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform 
contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

(3) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce 
privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 
679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

Art. 13. Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea 
în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE.  

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de 
forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, 
în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea 
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și 
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră 
pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.  

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen 

de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de 
continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat. 

Art. 14. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în 
conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru 
sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care 
s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 
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Art. 15. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. 
Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris 

ulterior. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

Prezentul Acord s-a încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte. 

 
Lider de parteneriat Partener proiect 

  
Director General 

 
Luminita MIHAILOV 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
  

 

Primar 
 

Vergil CHITAC  
 

UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANTA  
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Luminita 

Mihailov

Semnat digital de 

Luminita Mihailov 

Data: 2021.02.02 

13:34:53 +02'00'
Vergil 

Chitac

Digitally signed by Vergil Chitac 

DN: c=RO, o=Primaria Municipiului 

Constanta, ou=Functia: Primar, 

sn=Chitac, givenName=Vergil, 

serialNumber=200412234CV254, 

cn=Vergil Chitac 

Date: 2021.02.05 09:08:47 +02'00'

Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 

Regionala a Regiunii de Dezvoltare S-

E, ou=Functia: Director General, 

sn=Mihailov, givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 

cn=Luminita Mihailov 

Data: 2021.02.08 10:56:42 +02'00'



Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2021.02.02 13:34:53 EET de catre Luminita Mihailov.

2. Semnat in data de 2021.02.05 09:08:47 EET de catre Vergil Chitac.

3. Semnat in data de 2021.02.08 10:56:42 EET de catre Luminita Mihailov.

C
on

fo
rm

 c
u o

ri
gi

nal
ul s

em
nat

 in
 d

at
a 

de 
20

21
.0

2.
08

 1
0:

56
:4

2 
E
E
T
 d

e 
ca

tr
e 
L
um

in
ita

 M
ih

ai
lo

v

G
en

er
at

 p
en

tr
u A

nda 
G

ab
ri

el
a 

Pop
es

cu



 

1 

Nr. 36/ADR/18.01.2021 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
încheiat pentru realizarea proiectului  

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" 

 
 
 
 

Art. 1. Parteneri 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR 

SE), organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se 
organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în 
Municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr.24, codul fiscal1  11733112, având 
calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat reprezentat prin 

Luminita MIHAILOV, Director General  

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU, cu sediul în 
Municipiul Buzau, str. Piata Daciei, nr. 1, judetul Buzau, codul fiscal 4233874, 

având calitatea de membru 6/Partener 6, reprezentat prin Constantin TOMA, 

Primar   

au convenit următoarele: 
 

Art. 2. Interpretare 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit 
în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste 
documente. 

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 

vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 

(2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică altfel. 

(3) În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la 
forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.  

(4) În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară 
referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

 

                                                 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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cristina.niculae
Text Box
Anexa 5F la CTRF 1.1.146 ADR Sud EstUAT Municipiul Buzau
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Art. 3. Obiectul 

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 
ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului "Sprijin la nivelul 

Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" depus 

în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 
– Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică 
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 

potențialii beneficiari FESI”.   

 

(2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, 
regenerare urbană" este acela de a elabora documentația tehnico–economică 
necesară proiectelor de investiții în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: 
- “Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui hub de transport si 

autobaza”; 

- “Regenerare urbana a arealelor degradate din zona de interventie Unirii Sud, 

Spriru Haret, Nicolae Balcescu, Micro XIV”. 

 

(3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia. 

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte 
standarde profesionale şi de etică. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună 
luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei 

situații similare în viitor. 
(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru 

realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea 
proiectului conform Cererii de finanțare. 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 
derulate de fiecare 

partener, în vederea 
obținerii fiecărui rezultat în 

parte 

 

 

 

Rezultate ale 

proiectului 

(la care 

contribuie 

fiecare 

partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui 
partener 

(finantare 

nerambursabila) 

și % din 
valoarea totală 

eligibilă a 
proiectului  

(lei/%) 

 

 

 

 

 

 

Lider de 

parteneriat: 

ADR SE  

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 2 Informare si publicitate 

A 2.1 Informare si publicitate 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.1 Selectia fiselor de 

proiect si sprijin 

acordat partenerilor pentru 

intocmirea documentatiilor 

tehnico-economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de 

avize/autorizatii necesare 

pentru implementarea 

proiectelor de 

investitii 

Documentatii 
tehnico-
economice 
elaborate la 
nivelul regiunii 
Sud-Est 
aferente 
proiectelor din 
portofoliul 
2021-2027 pe 
domeniile 

mobilitate 
urbana, 
regenerare 
urbana. 

 

 

 

 

 

 

789.400,20 lei/ 

3,32% 

 

 

Partener 6: 

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

MUNICIPIUL 

BUZAU 

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 

2021-2027, la nivelul Regiunii 

Documentatii 

tehnico-

economice 

elaborate la 

nivelul regiunii 

Sud-Est 

aferente 

proiectelor din 

 

 

5.855.366,23 

lei/ 24,63% 
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de Dezvoltare Sud-Est 

A 3.2 Elaborarea 

documentatiilor tehnico-

economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de 

avize/autorizatii necesare 

pentru implementarea 

proiectelor de 

investitii 

portofoliul 

2021-2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

urbana, 

regenerare 

urbana. 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare  
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat: 

ADR SE  

0,00 lei  

Partener 6:  

UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALA 

MUNICIPIUL BUZAU 

119.497,27 lei 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații. 
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 (3) Informații despre conturile bancare  

 
IBAN Cont Banca 

Sucursal
a 

Adresa 
sucursala 

Alte info. 

 
 
 
 
 
 

Lider de 
proiect:  
ADR SE  

RO44BRDE090SV531859109
00 

Prefinantare BRD GSG BRAILA 

P-ta 
Traian, 
nr.12, 

Municipiu
l Braila, 
810002, 

jud.Braila
, 

Romania 

swift 
BRDEROB

U 

RO74BRDE090SV407334209
00 

Rambursare BRD GSG BRAILA 

P-ta 
Traian, 
nr.12, 

Municipiu
l Braila, 
810002, 

jud.Braila
, 

Romania 

swift 
BRDEROB

U 

Partener 6: 
UNITATEA 

ADMINISTRATI
V 

TERITORIALA 
MUNICIPIUL 

BUZAU 

RO35TREZ16621A426900XX
XX 

RO35TREZ16621A426900XX
XX 

Trezoreri
a Buzau 

Buzau 
Str. 

Unirii, nr. 
209 

- 

RO75TREZ16621A480101XX
XX 

RO75TREZ16621A480101XX
XX 

RO22TREZ16621A480102XX
XX 

RO22TREZ16621A480102XX
XX 

RO70TREZ166504102X0131
53 

RO70TREZ166504102X0131
53 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG 
nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 
la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 
Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea 

cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă 
perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, 
perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de 
valabilitate a contractului de finanțare. 
 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat  

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente 
legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare. 
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Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se 

acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru 

proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru 

proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind 

infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze 

turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 19 pentru proiectele din domeniul 

infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură.  

(2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de 

finanţare, precum și Cererile de Rambursare. 

(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a 
cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de 
către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale 

incidente și ale contractului de finanțare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, 
în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a 
Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 
operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispozițiile legale. 

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres 
şi financiare. 

(8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului 
care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener 
vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea 
aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 

(9) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare. 

(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către 
AM conform prevederilor contractului de finanţare. 

(11) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 

obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei 
la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  

un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale 
partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligaţii. 
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(12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii 
afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management. 

(13)  În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea 
activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare 
pentru activităţile realizate de celălat partener.  

(14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri 

în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor 
finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-
au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor 

măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 
(15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în 
vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 
UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 
Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 
intervine ultima.  

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de 

finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are 
obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente. 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor  

Drepturile 

(1) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile 

conform rolului deținut în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, 

să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  

(4) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, 
rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.  

 

Obligaţiile  

(1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 

(2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, 

Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate 
din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea 
verificărilor la fața locului.  
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(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat 

UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare. 

(4) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(5) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de 
către AM POAT. 

(7) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii 
sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia. 

(8) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările 
și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(10) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate 
de AM POAT. 

(11) În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului 
pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au 

obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de 
creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(12) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin 

realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la 
rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  

(13) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul 
proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 
evitării dublei finanțări.  

(14) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv 
documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate 

de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 
cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la 
închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 
proiectului (5 ani), oricare intervine ultima. 

(15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului 

Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a 
verificărilor de management. 
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Art. 9. Plăți 

(1) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de 
către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului 
alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate 

liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor 

justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare. 

Art. 10. Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 

parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind 
achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise 
de AM și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 11. Proprietatea 

(1) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(2) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 

urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o 
perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

(3) Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din 

documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ 

aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 
proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi 
(infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 
publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală). 

Art. 12. Confidențialitate 

(1) Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 
cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 
utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 
prezentul Acord de Parteneriat. 

(2) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter 
confidențial: 

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat 

și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact 
– minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa 
proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă 
proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de 
contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 
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b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile 
ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă; 
d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 

postului, timpul de lucru; 

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 
lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea 
acestuia și plățile efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform 
contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

(3) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce 
privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 
679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Art. 13. Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea 
în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de 
forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, 
în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea 
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și 
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră 
pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen 
de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de 
continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat. 
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Art. 14. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în 
conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru 
sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care 
s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 15. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. 
Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris 
ulterior. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

Prezentul Acord s-a încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte. 

 
Lider de parteneriat Partener proiect 

  
Director General 

 
Luminita MIHAILOV 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
 

Primar 
 

Constantin TOMA 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALA MUNICIPIUL BUZAU  
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Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 

Regionala a Regiunii de Dezvoltare 

S-E, ou=Functia: Director General, 

sn=Mihailov, givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 

cn=Luminita Mihailov 

Data: 2021.01.18 14:19:55 +02'00'

Constanti

n Toma

Semnat digital de 

Constantin Toma 

Data: 2021.01.28 

12:51:07 +02'00'

Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 

Regionala a Regiunii de Dezvoltare 

S-E, ou=Functia: Director General, 

sn=Mihailov, givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 

cn=Luminita Mihailov 

Data: 2021.02.04 16:34:33 +02'00'



Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2021.01.18 14:19:55 EET de catre Luminita Mihailov.

2. Semnat in data de 2021.01.28 12:51:07 EET de catre Constantin Toma.

3. Semnat in data de 2021.02.04 16:34:33 EET de catre Luminita Mihailov.
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Nr. 37/ADR/18.01.2021 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
încheiat pentru realizarea proiectului  

"Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" 

 
 
 

Art. 1. Parteneri 

1. Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR 

SE), organism non-guvernamental, non-profit și de utilitate publică, care se 
organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în 
Municipiul Braila, strada Anghel Saligny nr.24, codul fiscal1  11733112, având 
calitatea de solicitant în cadrul POAT și Lider de parteneriat reprezentat prin 

Luminita MIHAILOV, Director General  

2. Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Ramnicu Sarat, cu sediul în 
Municipiul Râmnicu Sarat, Str. Nicolae Balcescu, nr. 1, judetul Buzau, codul fiscal 

2406871, având calitatea de membru 7/Partener 7, reprezentat prin Sorin-

Valentin CÎRJAN, Primar   

au convenit următoarele: 
 

Art. 2. Interpretare 

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord, dar este definit 
în Contractul de finanțare/Cererea de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste 
documente. 

În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular 
vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 
context. 

(2) Termenul ”zi” ori ”zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă 
nu se specifică altfel. 

(3) În Prezentul Acord, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la 
forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat.  

(4) În Prezentul Acord, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară 
referinţă şi nu vor afecta interpretarea Prezentului Acord. 

 

                                                 

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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Text Box
Anexa 5G la CTRF 1.1.146 ADR Sud Est UAT Ramnicu Sarat
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Art. 3. Obiectul 

(1) Obiectul acestui acord este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile 
ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului "Sprijin la nivelul 

Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană" depus 

în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 
– Acțiunea 1.1.1. „Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică 
pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru 

potențialii beneficiari FESI”.   

 

(2) Scopul proiectului "Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, 
regenerare urbană" este acela de a elabora documentația tehnico–economică 
necesară proiectelor de investiții în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

ce urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume: 
- “Refacerea zonelor urbane degradate si crearea de parcuri in Municipiul 

Ramnicu-Sarat”. 

 

(3) Acest Acord este parte integrantă din Contractul de finanţare, ca anexă a acestuia. 

 

Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 
cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de 
Parteneriat. 

(2) Partenerii trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte 
standarde profesionale şi de etică. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună 
luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei 

situații similare în viitor. 
(5) Partenerii înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de AM, pentru 

realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea 
proiectului conform Cererii de finanțare. 

Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
principalelor activități asumate de fiecare partener: 
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Organizaţia 

Descrierea 

activităţilor/subactivităților 
derulate de fiecare 

partener, în vederea 
obținerii fiecărui rezultat în 

parte 

 

 

 

Rezultate ale 

proiectului 

(la care 

contribuie 

fiecare 

partener) 

Valoarea totală 
eligibilă alocată 

fiecărui 
partener 

(finantare 

nerambursabila) 

și % din 
valoarea totală 

eligibilă a 
proiectului  

(lei/%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lider de 

parteneriat: 

ADR SE  

 

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 2 Informare si publicitate 

A 2.1 Informare si publicitate 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud-Est 

A 3.1 Selectia fiselor de 

proiect si sprijin 

acordat partenerilor pentru 

intocmirea documentatiilor 

tehnico-economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de 

avize/autorizatii necesare 

pentru implementarea 

proiectelor de 

investitii 

 

Documentatii 
tehnico-
economice 
elaborate la 
nivelul regiunii 
Sud-Est aferente 
proiectelor din 
portofoliul 2021-
2027 pe 
domeniile 

mobilitate 
urbana, 
regenerare 
urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

789.400,20 lei/ 

3,32% 

 

Partener 7: 

Unitatea 

Administrativ 

Teritoriala 

Municipiul 

Ramnicu 

Sarat 

 

A1 Managementul proiectului 

A1.1Managementul 

proiectului 

 

A 3 Pregatirea de proiecte in 

vederea finantarii din 

perioada de programare 2021-

2027, la nivelul Regiunii de 

 

Documentatii 

tehnico-

economice 

elaborate la 

nivelul regiunii 

Sud-Est aferente 

proiectelor din 

portofoliul 2021-

 

542.283,00 lei/ 

2,28% 
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Dezvoltare Sud-Est 

A 3.2 Elaborarea 

documentatiilor tehnico-

economice/ 

documentatiilor pentru 

obtinerea de 

avize/autorizatii necesare 

pentru implementarea 

proiectelor de 

investitii 

 

2027 pe 

domeniile 

mobilitate 

urbana, 

regenerare 

urbana. 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare 

   

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat: 

ADR SE  

0,00 lei  

Partener 7:  

Unitatea Administrativ 

Teritoriala Municipiul 

Ramnicu Sarat 

11.067,00 lei 

În plus, partenerul va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la articolul 8 Obligații. 
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 (3) Informații despre conturile bancare  

 
IBAN Cont Banca Sucursala 

Adresa 
sucursala 

Alte info. 

 
 
 
 
 
 

Lider de 
proiect:  
ADR SE  

RO44BRDE090SV53185910900 Prefinantare BRD GSG BRAILA 

P-ta 
Traian, 
nr.12, 

Municipiul 
Braila, 
810002, 

jud.Braila, 
Romania 

swift 
BRDEROBU 

RO74BRDE090SV40733420900 Rambursare BRD GSG BRAILA 

P-ta 
Traian, 
nr.12, 

Municipiul 
Braila, 
810002, 

jud.Braila, 
Romania 

swift 
BRDEROBU 

 
 
 
 
 
 

Partener 7: 
Unitatea 

Administrativ 
Teritoriala 
Municipiul 

Ramnicu Sarat 

RO97TREZ16721A480101XXXX 21A480101 

Trezoreria 
Mun. 

Ramnicu 
Sarat 

Mun. 
Ramnicu 

Sarat 

Ramnicu 
Sarat, str. 
Victoriei, 
nr. 104 

Sume primite 
in contul 
platilor 

efectuate in 
anul curent 

RO57TREZ16721A426900XXXX 21A4269 

Trezoreria 
Mun. 

Ramnicu 
Sarat 

Mun. 
Ramnicu 

Sarat 

Ramnicu 
Sarat, str. 
Victoriei, 
nr. 104 

Subventii de la 
bugetul de stat 
catre bugetele 
locale (pentru 
rambursarea 

TVA si a 
contributiei de 
la bugetul de 

stat 

RO88TREZ16721A480103XXXX 21A480103 

Trezoreria 
Mun. 

Ramnicu 
Sarat 

Mun. 
Ramnicu 

Sarat 

Ramnicu 
Sarat, str. 
Victoriei, 
nr. 104 

Prefinanţare 

RO44TREZ16721A480102XXXX 21A480102 

Trezoreria 
Mun. 

Ramnicu 
Sarat 

Mun. 
Ramnicu 

Sarat 

Ramnicu 
Sarat, str. 
Victoriei, 
nr. 104 

Sume primite 
in contul 
platilor 

efectuate in 
anul anterior 

     

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile HG 
nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 

40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează 
la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. 
Acordul de parteneriat trebuie semnat de lider și de toți partenerii până la depunerea 

cererii de finanţare și cel mai târziu la data semnării contractului de finanțare. Dacă 
perioada de valabilitate a Contractului de finanțare se prelungește prin act adițional, 
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perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat se prelungește conform perioadei de 

valabilitate a contractului de finanțare. 
 

Art. 7. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat  

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi documente 
legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare. 

 

Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat se va asigura că proiectele propuse de parteneri pentru care se 

acordă sprijin financiar îndeplinesc prevederile art. 14 din OUG. nr.88/2020 pentru 

proiectele din domeniul mobilității urbane, art. 15 din OUG nr. 88/2020 pentru 

proiectele din domeniul regenerării urbane, art. 16 pentru proiectele privind 

infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, art. 17 pentru proiectele privind Centrele de Agrement / Baze 

turistice (tabere  școlare), și respectiv art. 19 pentru proiectele din domeniul 

infrastructurii rutiere de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri 
de legătură.  

(2) Liderul de parteneriat va elabora și semna cererea de finanţare,contractul de 

finanţare, precum și Cererile de Rambursare. 

(3) Liderul de parteneriat este responsabil de elaborarea rapoartelor de progres și a 
cererilor de prefinanțare/rambursare și de verificarea , cheltuielilor efectuate de 
către partener și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia. 

(4) Liderul de parteneriat va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale 

incidente și ale contractului de finanțare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, 
în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(6) Liderul de parteneriat este obligat să țină o evidență contabilă distinctă a 
Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 

operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu 
dispozițiile legale. 

(7) Liderul de parteneriat va consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre 
progresul în implementarea proiectului şi va furniza copii ale rapoartelor de progres 

şi financiare. 

(8) Liderul de parteneriat se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului 
care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener 
vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înainte de solicitarea 
aprobării de către Autoritatea de Management (AM). 

(9) Liderul de parteneriat va asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică care îi revin, conform normelor în vigoare. 
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(10) Liderul este responsabil cu transmiterea cererilor de pre-finanţare/rambursare către 
AM conform prevederilor contractului de finanţare. 

(11) În cazul în care unul din parteneri nu duce la îndeplinire una sau mai multe din 
obligaţiile care le revin (ex. implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei 
la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de parteneriat poate selecta,  

un nou partener al cărui proiect trebuie să îndeplinească criteriile de selecție ale 
partenerului inițial, care va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini 
aceste obligaţii. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil în situația recuperării cheltuielilor proprii 
afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de Management. 

(13)  În raporturile dintre parteneri, fiecare partener răspunde doar pentru realizarea 
activităţilor ce îi revin şi nici unul dintre parteneri nu este în nici un fel răspunzătoare 
pentru activităţile realizate de celălat partener.  

(14) Liderul de parteneriat are obligația de a monitoriza depunerea de către parteneri 
în exercițiul financiar 2021-2027 a cererilor de finanțare, aferente documentațiilor 
finanțate din POAT 2014-2020 și de a notifica AM POAT în cazul în care aceștia nu și-
au îndeplinit obligația prevăzută la art. 6 din OUG nr. 88/2020 privind instituirea unor 

măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de 
proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 
2021-2027, destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 

(POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM); 
(15) Liderul are obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele 

contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate de lider în 
vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele 

UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 
Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 
intervine ultima.  

(16) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la AM a contractului de 

finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, liderul de parteneriat are 
obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente. 
 

Art. 8. Drepturile și obligațiile Partenerilor  

Drepturile 

(1) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile 

conform rolului deținut în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de parteneriat, 
să fie informați despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  
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(4) Partenerii au dreptul să fie consultați de către liderul de parteneriat în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (de ex. activităţi, 
rezultate, indicatori), înaintea solicitării aprobării de către AM.  

 

 

 

Obligaţiile  

(1) Partenerii vor pregăti, împreună cu liderul de parteneriat, cererea de finanţare. 

(2) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, 

Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice 
sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate 
din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea 
verificărilor la fața locului.  

(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, centralizat pe regiune și/sau separat 

UAT-UIP, în scopul elaborării rapoartelor de progres şi a cererii de rambursare. 

(4) Partenerii sunt obligați să deschidă conturi bancare dedicate proiectului, în 
conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare. 

(5) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând 
conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la 
implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(6) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise de 

către AM POAT. 

(7) Partenerii care vor avea o cheltuială afectată de neregulă au obligația restituirii 
sumelor către AM POAT, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și asigurării din resurse proprii a contravalorii acesteia. 

(8) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii 
sumelor cuprinse în acesta, conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările 
și completările ulterioare și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(10) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere/ordinul de revocare a sumelor solicitate 
de AM POAT. 

(11) În cazul nerespectării de către parteneri a obligației de depunere a proiectului 
pentru perioada 2021-2027, conform art. 6 alin.1 din OUG nr. 88/2020, aceștia au 

obligația returnării sumelor primite în urma emiterii de către AM POAT a titlurilor de 
creanță conform prevederilor OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările 
ulterioare. 

(12) Partenerii au obligația de a contribui la atingerea țintei indicatorului de proiect prin 

realizarea documentațiilor aferente proiectelor de investiții și solicitarea la 
rambursare a cheltuielilor cu aceste documentații.  
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(13) Partenerii sunt responsabili să asigure demarcarea între activitățile din cadrul 
proiectului și celelalte activități/servicii conform statutului propriu în vederea 
evitării dublei finanțări.  

(14) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv 
documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate 

de către acesta în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate 
cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la 
închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a 

proiectului (5 ani), oricare intervine ultima. 

(15) Partenerii vor asigura bugetul necesar cheltuielilor neeligibile, conform Ghidului 

Solicitantului, aferente activității desfășurate, precum și cele rezultate ca urmare a 
verificărilor de management. 

 

Art. 9. Plăți 

(1) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către liderul de parteneriat, cât și de 
către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului 
alocat pentru fiecare dintre aceștia. 

(2) Cheltuielile efectuate de către liderul de parteneriat/parteneri vor fi rambursate 

liderului de parteneriat/partenerilor de către AM POAT pe baza documentelor 

justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractul de finanțare. 

Art. 10. Achiziții publice  

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al 

parteneriatului conform cererii de finanțare, cu respectarea legislației privind 
achizițiile publice, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise 
de AM și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 11. Proprietatea 

(1) Partenerii au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(2) Partenerii au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 
urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operațional Asistenţă Tehnică, pe o 
perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului. 

(3) Partenerii au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din 

documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ 

aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat 
proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi 
(infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri 
publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală). 

Art. 12. Confidențialitate 

(1) Partenerii convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în 
cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 
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utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Partenerii înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 
prezentul Acord de Parteneriat. 

(2) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter 
confidențial: 

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului (lider de parteneriat 

și parteneri), data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact 
– minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa 
proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă 
proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de 
contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului; 

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile 
ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă; 
d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 

postului, timpul de lucru; 

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 

stabiliți; 
f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 

lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea 
acestuia și plățile efectuate; 

g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform 
contractului de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

(3) Prezentul Acord de parteneriat reprezintă un acord ferm pentru parteneri în ceea ce 
privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 
679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

Art. 13. Forța majoră 

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut 
invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului, care împiedică executarea 
în tot sau în parte a Acordului și care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale 
(cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, PANDEMIE. 

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de 
forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de 
forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, 
în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația 
de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile. 
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(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea 
limitării consecințelor acțiunii de forță majoră. 

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și 
încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate 
daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Acordului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră 
pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților. 

(7)În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 
prezentului Acord pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen 
de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de 
continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat. 

Art. 14. Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în 
conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru 
sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care 
s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 15. Dispoziţii finale 

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. 
Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris 

ulterior. 

(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele 
competente. 

Prezentul Acord s-a încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte. 

 
Lider de parteneriat Partener proiect 

  
Director General 

 
Luminita MIHAILOV 

 
Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
  

 

Primar 
 

Sorin-Valentin CÎRJAN  
 

Unitatea Administrativ Teritoriala 
Municipiul Ramnicu Sarat 
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Luminita 

Mihailov

Semnat digital de 

Luminita Mihailov 

Data: 2021.01.18 

15:26:23 +02'00'
Sorin-Valentin 

Cirjan

Semnat digital de 

Sorin-Valentin Cirjan 

Data: 2021.02.04 

09:08:40 +02'00'

Luminita 

Mihailov

Semnat digital de Luminita Mihailov 

DN: c=RO, o=Agentia Ptr.Dezvoltare 

Regionala a Regiunii de Dezvoltare 

S-E, ou=Functia: Director General, 

sn=Mihailov, givenName=Luminita, 

serialNumber=200412234ML70, 

cn=Luminita Mihailov 

Data: 2021.02.04 16:36:25 +02'00'



Lista semnaturilor

1. Semnat in data de 2021.01.18 15:26:23 EET de catre Luminita Mihailov.

2. Semnat in data de 2021.02.04 09:08:40 EET de catre Sorin-Valentin Cirjan.

3. Semnat in data de 2021.02.04 16:36:25 EET de catre Luminita Mihailov.
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