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Program Operaţional Regional
CERERE DE FINANŢARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar
Instituţia: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Număr de înregistrare…………….........

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

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

Semnătura……………………………..

Cod apel: POR/266/8/1/Operaţiunea 8.1.A :
Cod proiect 123942
Ambulatorii
REABILITARE, MODERNIZARE ŞI
EXTINDERE AMBULATORIU CU
ÎNGLOBARE CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ
Titlul proiectului
PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN
MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ŞI
AMENAJARE INCINTĂ
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni Componenta 1
Ambulatorii
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi
Axa Prioritară
sociale
Operaţiunea
Schema de ajutor de stat

Operaţiunea 8.1.A : Ambulatorii

TITLUL PROIECTULUI
REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE CLĂDIRE C8
(PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
Lider
DATE DE IDENTIFICARE
Denumire Organizaţie:
Tipul Organizaţiei:
Este întreprinderea IMM:
Cod de înregistrare fiscală/CIF:
Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:
Cod CAEN principal:
Data infiinţării:

ORAŞ ABRUD
unitate administrativ teritorială nivel local
NU
4905592
8411 - Servicii de administrate publica generala
19/11/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

NU

Entitate de drept public:

DA

Adresa poştală:
Telefon/Fax:
Adresa e-mail:
Pagina Web:

Oraş Abrud, România, Str. Piata Eroilor nr. 1, , judeţul Alba, cod poştal 515100, România
0258780519 / primariaabrud@yahoo.com
www.primaria-abrud.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII
Funcţie:
Nume:
Telefon/Fax:
Adresă de e-mail:

Primar
Nicolae Simina
0744478497 / primariaabrud@yahoo.com

DATE FINANCIARE
CONTURI BANCARE
Cod IBAN

Cont

Banca

Sucursala

RO31TREZ00621 RO31TREZ0062136025 TREZORERIA
360250XXXXX
0XXXXX
JUDETULUI ALBA

Adresa

Swift

TREZORERIA STR. AVRAM IANCU, nr.1,
CAMPENI
Localitate Oraş Câmpeni, Cod
postal: 515500,Alba, România

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI
Perioada

Număr
mediu de
salariaţi

01/01/2015 31/12/2015

83

01/01/2016 31/12/2016

58

01/01/2017 31/12/2017

58

Cifra de
afaceri
0.00

0.00

Active totale

Venituri totale

Capital social
subscris

Capital social
propriu

Profit NET

Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

76,874,568.00

21,633,099.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76,578,536.00

12,325,785.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77,694,878.00

13,122,687.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:
Titlul proiectului:

Cheltuieli
cercetare

09
SISTEM DE COLECTARE SELECTIVA SI AMENAJARE STATIE DE TRANSFER IN ZONA
TURISTICA ABRUD, ROSIA MONTANA, BUCIUM, CIURUIASA

2

Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:
Dată finalizare:

RO-2003-005-551.05.03.03.09 / 16 NOI 2005
17 NOI 2005
30 NOI 2008

Valoarea totală proiect:

656,215.00

EURO

Valoare eligibilă proiect:

656,215.00

EURO

Valoare eligibilă beneficiar:

656,215.00

EURO

66,397.00

EURO

Rambursare efectivă:

589,818.00

EURO

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Valoare sprijin beneficiar:

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general – crearea unei infrastructuri moderne de colectare a deseurilor si incurajarea colectarii .
Obiective specifice:
1. Reducerea cantitatii de deseuri depozitate necontrolat, prin asigurarea cu un nr.de 110 recipienti de colectare selectiva, la toate nivele,
atat in sector public cat si in sector privat.
2. Cresterea nivelului de colectare a desurilor, prin achizitia unui nr.de 2 mijloace de transport pentru transferul acestora.
3. Construirea unei statii de transfer a desurilor in localitatea Rosia Montana.
4. Informarea/constientizarea unui numar de 10.854 locuitori din zona turistica Abrud, prin elaborarea unor materiale promotionale
informative si sustinerea unor campanii publicitare.
5. Dezvoltarea unui sistem public de salubrizare cu personal specializat, in vederea exploatarii adecvate a investitiei.
Rezultate

Rezultate obtinute:
- 766 recipienţi de colectare selectivă
- 3 mijloace de transport pentru transferul acestora
- 1 staţie de transfer a deşeurilor
- materiale promoţionale informative
- susţinerea unei campanii publicitare
- sistem public de salubrizare specializat.
Activităţi finanţate

Cod SMIS:
Titlul proiectului:
Nr. de înregistrare contract:
Dată începere:

4000714
MODERNIZARE, REABILITARE SI ECHIPARE CORP CLADIRE AMBULATORIU DE SPITAL
ABRUD
705 / 30 APR 2010
30 APR 2010

Dată finalizare:

31 DEC 2011

Valoarea totală proiect:

2,053,283.47

LEI

Valoare eligibilă proiect:

1,606,608.36

LEI

Valoare eligibilă beneficiar:

1,606,608.36

LEI

Valoare sprijin beneficiar:

81,397.57

LEI

Rambursare efectivă:

1,606,608.36

LEI

Entitate finanţatoare:

Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI din data de

Măsura de ajutor de stat
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Baza legală naţională
Denumirea măsurii de ajutor:
Act juridic:

NR. din

Baza legală comunitară
Bază legală:
Măsura CE:

NR. din

Detalii proiect
Obiective

Obiectivul general – al proiectului finalizat a constituit din imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciiilor de asistenta medicala si cresterea
pe aceasta baza a calitatii serviciilor medicale, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile, egalitatii de sanse, promovarii tehnologiei
informatiei si transparentei din domeniul achizitiilor public. Prin reabilitarea la standardele moderne a spatiilor ambulatoriului rezulta
posibilitati crescute de igienizare si sterilizare, cea ce confera un mai bun control al bolilor transmisibile, indeosebi intr-un spatiu cu
frecventa ridicata a accesului public. De asemenea sunt create conditii normale atat pentru efectuarea actului medical cat si din punct de
vedere al serviciiilor de care beneficiaza pacientii ambulatoriului.
Obiectivele specifice – sunt modernizarea si reabilitarea infrastructurii corpului de cladire ambulatoriu de spital Abrud si cresterea calitatii
serviciilor.
Rezultate

Unitate medicala modernizata si echipata- 1003,44 mp de ambulatoriu modernizati, 66 de echipamente noi achizitionate si puse in
functiune. Acces crescut la unitatile medicale modernizat si cresterea eficientei energetice in unitatea reabilitata.
Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier
IE-01(A1) - 2 exemplare - rezulta 4

Dată încărcare fişier

Descriere

dupa taiere pe lungime.pdf

8B1277D5ED8CB303722FE4FE8EEA6593D8EDD07E155148B94060A7
CCD7DB0A61
STRUCTURA SPITAL ORASENESC DR. ALEXANDRU BORZA
ABRUD.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

03/08/2018

Instalatii - 3

03/08/2018

Structura spital

03/08/2018

Plan topografic vizat

03/08/2018

Arhitectura -1 8

03/08/2018

Arhitectura -20

03/08/2018

Instalatii 8

03/08/2018

Bilant

03/08/2018

Cont executie - venituri

03/08/2018

Cont executie - cheltuieli

03/08/2018

Cont rezultat patrimonial

03/08/2018

Aviz mediu

plan topo vizat.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
RA08 fatada sud-est.pdf
5F1250ECE236BF6FF14A771BF92A7707242F7A2B513D435A85E5FD9
92DDB8B4A
RA10 fatada nord-est.pdf
87141C2FA1BE343AF2B11C12B1A3FF164D53A0736F0AB5195982DC
F7C9F2E06A
IE-02(A1) - 2 exemplare - rezulta 4

dupa taiere pe lungime.pdf

A4A52704C56F62FD9F15A7ED75C6BA069F1B6274643AED9BBEC71F
A860E7CF25
Bilant.pdf
B6C95298EC4D1BC42814A3C14D369B1FAC6CE12A14B0D806A62CE
5BB1078BA69
CONT EXECUTIE _ VENITURI.pdf
688A74977BDE85383E06E315165D5960619D2EFED60B54FC4AFD568
A7D74A773
Scan1.pdf
00CC44D7C6A8314CF8FEC664CD7DB13181E90F8071142C195E2970
8A4382C3C9
Scan1.pdf
4CC44488B771731B111E06AE4AC88B1940ACE567DED80C53237381
08FE9115B8
Aviz mediu.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

6D503B18B6D63E0CBC4758B68D20870C771E28CE08BECC02247F66
CD0D33ED07
Anexa 6 Lista de echipamente, dotari,lucrari sau servicii
8_1_A_Ambulatorii.pdf
F7FE54383082CBF97C320C10313124901E988B5ADAB609B486291B5
6AA8C197C

03/08/2018

Certificat urbanism

03/08/2018

Lista echipamente

03/08/2018

Arhitectura -1

03/08/2018

Instalatii - 2

03/08/2018

Arhitectura -24

03/08/2018

Rezistenta -3

03/08/2018

Arhitectura -1 6

03/08/2018

Instalatii - 4

03/08/2018

Instalatii - 5

03/08/2018

Instalatii - 6

03/08/2018

Instalatii - 7

03/08/2018

Autorizatie sanitara de functionare

03/08/2018

Anunt incheiere proiect

03/08/2018

Arhitectura -6

03/08/2018

Arhitectura -3

03/08/2018

Arhitectura -4

03/08/2018

Arhitectura -5

03/08/2018

Arhitectura -7

03/08/2018

Arhitectura -8

03/08/2018

Arhitectura -9

03/08/2018

Arhitectura -1 0

03/08/2018

Arhitectura -1 1

03/08/2018

Arhitectura -1 2

03/08/2018

Arhitectura -1 3

03/08/2018

Arhitectura -1 4

cu.pdf

A00 pl incadrare.pdf
E9EE813822E43D4E9BC3F53569E0F2659B41621F0A5E882283EA455
0554D9A3F
IDSAI-02(A1) - 2 exemplare -

rezulta 4 dupa taiere pe lungime.pdf

8777E0FAA0C377060767AC41D98F04ECAB0EBD5078E48B9244CBC3
AEE7B61B1B
A01 plan de situatie nesemnat (1).pdf
DF4B628C9F7C1CF0BE2AD6766382D5126E564D1419CE691FF13410
B5FBF9A910
r2 a3 x3 nesemnat (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
RA06 sectiune S2.pdf
572B1300CED3F3F97E1CF284ACD0B0F87F6DF40E263227C30F9F94
794C728A9E
IE-02(A1) - 2 exemplare - rezulta 4

dupa taiere pe lungime.pdf

A4A52704C56F62FD9F15A7ED75C6BA069F1B6274643AED9BBEC71F
A860E7CF25
IS-01(A1) - 2 exemplare - rezulta 4

dupa taiere pe lungime.pdf

00F055EB592387834C5BF5580ADFC3F91FBB986F7BD7B530BE31512
E50DD75F8
IS-02(A1) - 2 exemplare - rezulta 4

dupa taiere pe lungime.pdf

03E8CF30F7CAC9DBDCCB29EF02DF5B88C7F97C548F7EEFBDC150
06C8BD94E59A
IT-02(A1) - 2 exemplare - rezulta 4

dupa taiere pe lungime.pdf

697E7CF02BFAC5D96E71A7FAAABA38084646F9B20A85DCE82DD98
612A0081FF4
Autorizatie sanitara de functionare.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Anunt.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
A06-1 sectiune S2.pdf
CBA0DF445A3C75498A95BF6DC2086E4AF533162D6ACEE379FA8C5
B7805C307B4
A03 plan etaj 1.pdf
F12DCDB69D123D5951AA9249C22B785D98EA333ACB092BA5D20433
1AD6EF4B4B
A04 plan invelitoare.pdf
65274E40D4B04ADB4EBF46FCA58A090769464015171ADEE329211C4
6694A369B
A05 sectiune S1.pdf
B98A5740DB7B2A0E4B14EE662E0D41F04338CF45E3EC6F381A5091
4839949F0D
A06-2 sectiune S3.pdf
F70260625A6716AC6334A61D337B37D8DF5A50E53681AB43AEAED2
63E6EA324F
A07 fatada nord-vest.pdf
A89B456191BB102000E3286830A20F620A50F683739FB2F4B79EC0F4
95BE1641
A09 fatada sud-vest.pdf
816F1E08E0CF741F9520021053749293218E2358CC14820D5B2D8DF9
DC1439EB
A08 fatada sud-est.pdf
AB30D00A3C05B897EFFFE7407067848CA586F0E4968C5980216D922
1ABA51898
A10 fatada nord-est.pdf
AECEEEABD5D56C99D3ACDE6F5F92B1AA3C278675C818627E79F67
F3121FC8EDE
RA02 plan parter.pdf
FEBAE1BFFA50FC4891E606CF3C9D6D5CACD62A695043AF82B2709
CF9D6F5EF3F
RA03 plan etaj 1.pdf
0D3E37FE1E5624E42C06C4560A276310AF1CAB4ED07C2797FEC1EE
C2E96C1339
RA04 plan invelitoare.pdf
D3BAC4AFF8A599C56835449E816E82B190205B80C6DE4076F65842A
72B1EDA6A
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

0A12153FC0A26E7F8ACD515BD6B22ABEFD62ADE7FA25EE2E32166
70721F879BA

03/08/2018

Arhitectura -1 5

03/08/2018

Arhitectura -2

03/08/2018

Instalatii 9

03/08/2018

ASF

03/08/2018

Instalatii - 1

03/08/2018

Arhitectura -1 7

03/08/2018

Arhitectura -1 9

03/08/2018

Declaratie angajmanet

03/08/2018

CF

03/08/2018

Buletin primar

03/08/2018

Instalatii - 9

03/08/2018

Declaratie eligibilitate

03/08/2018

Declaratie TVa

03/08/2018

Expertiza tehnica

03/08/2018

Furdui Monica CV

03/08/2018

Furdui Sorina CV

03/08/2018

HCL

03/08/2018

HCL 2

03/08/2018

Hotarare validare mandat primar 1

03/08/2018

Plesa virginia -CV

03/08/2018

Raport audit energetic

03/08/2018

Studiu geotehnic

03/08/2018

Acord unitate sanitara

03/08/2018

Deviz general

03/08/2018

Deviz obiect

RA05 sectiune S1.pdf

A02 plan parter.pdf
F4D4AC70BE0BC18861FEA81B397160325A73B5BC4677F9BDB6BF65
FD408AF850
IT-01(A1) - 2 exemplare - rezulta 4

dupa taiere pe lungime.pdf

741086E05ECB7DBC3FA2E43F7445EDD79B4D2598466D033A82B13C
1C2596B7A6
ASF 29.03.2018.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
IDSAI-01(A1) - 2 exemplare -

rezulta 4 dupa taiere pe lungime.pdf

4FE0AB4467DBAF12FECE3CDF261DC2B9947E0CCE8CB552446666B
53949697894
RA07 fatada nord-vest.pdf
82B7FE11B27D494DEFC45D29A688F7E24EDDC4ABE5BD631BF7F47
391A7D9C20A
RA09 fatada sud-vest.pdf
1D83A0FF38176CAA3AD5578C6E10236AA0CA5CB0D919F4537EFDA3
71E744F9E3
Declaratie de angajament.pdf
1D0B8574DEFD1D7B2C1ECD632C6F366FE58246FDCC23A3EBBBB13
05933472FB1
CF.pdf
05C6B1AD9D91DF2D75A685A5AE053F44C627DFC986895896F548E3
74500F3A9E
BI primar.pdf
5E9E607E067FDE6B173162BE845113A9C0A0807537892E181A9F7C9
14F0FC40D
CO-00(A2) - 3 exemplare.pdf
AC4173675FB404B4F0819C0F3E0E43A0BAD8B26C3C933A670C7F73
899F1C7417
Declaratie de eligibilitate.pdf
73639403A7FBC912CDE276FC4285C6879CE6D0B12C78FB471614C5
A3D226A1B1
Declaratie TVA.pdf
B42B4F0A53234D5F8179D7A01C18DFB5E309715D50F12212016B29E
8B8FB5934
Expertiza tehnica.pdf
1F4DF77F5F898D9B05B422F2F5CC3F42A50D230DD8E9759759B9148
61CD50205
Furdui Monica - CV.pdf
A069AFD8686BC392093DC9634709F4622063C5DDD00DDF3702DAD2
4BE6AB81E7
Furdui Sorina - CV.pdf
167DDECCFA5EBEC2A3407DC760BE0C40AEEEEEA57EB4F5B103E6
A27B55C239AE
HCL.pdf
E41575B52BF9BFE854F979D98D4C59030BB62605328C040A47FD170
D1E2013E0
HCL 2.pdf
3FA4E026263E26811088E45BFB2E5AF10CAC355B6A9BD8E9D13682
6EF5FFB277
Hotarare validare primar.pdf
7224BC5491E93F6D3D1FB43ADB6F9A5D14AE9ADA0045774A5D249C
8F847D4C6A
Plesa Virginia - CV.pdf
370FDF2B4EC8C796C0F0B0CDB5742B4C8FF2F7178132F249B8D586
4B6EFABE8E
Raport audit energetic.pdf
0C0FBBF53F15107E832623A3B5BA96C5842B6E560E57DA5BD9F3A9
0F98882389
SG Ambulatoriu Abrud.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Acord unitate sanitara.pdf
326723FF26CE41A9202F24E86133A4601EB37ED15FDB1D86DFB1128
0BA4585DE
deviz general abrud.pdf
8EF9193D221A8422DDBC3EC4B545F6A49B438FBD0AE23B980CE23A
CA0E083AEF
Devize pe obiect abrud.pdf
95F96786554E4F4B1C64EA9A9CDD070ACBAEA4BA4BD412D195968
DE4E0E8AF0F
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

FFE35DFCD80CE797336ED5EE6DD3AB781FFFE37CF3373078842AA
99811FF5F90

03/08/2018

Arhitectura -21

03/08/2018

Arhitectura -22

03/08/2018

Arhitectura -23

03/08/2018

Rezistenta -1

03/08/2018

Rezistenta -2

03/08/2018

Studiu fezabilitate

12/03/2019

Planse instalatii 3

12/03/2019

Clarificari ETF 1

12/03/2019

Raspuns clarificari ETF 1

12/03/2019

Evaluare conformitate

12/03/2019

Planse instalatii 1

12/03/2019

Planse instalatii 2

22/03/2019

Raspuns clarificare ETF 2

22/03/2019

SF PARTE SCRISA ETF 2

22/03/2019

Lista echipamente si/sau servicii si/sau lucrari ETF 2

22/03/2019

DEVIZE ETF 2

03/06/2019

CONTRACTARE 2 - Anexa 6

03/06/2019

CONTRACTARE 2 - fisa fundamentare

03/06/2019

CONTRACTARE 2 - HCL

03/06/2019

CONTRACTARE 2 - Anexa 7

03/06/2019

CONTRACTARE 2 - raspuns clarificari

03/06/2019

CONTRACTARE 2 - fisa proiect

03/06/2019

CONTRACTARE 2 - declaratie eligibilitate

03/06/2019

CONTRACTARE 2 - Anexa 4

10/06/2019

Anexa 4

RA11 magazie - plan parter.pdf

RA12 magazie - plan

invelitoare.pdf

112D6BA87602F644B5834F7DB35618CA1810A1AB048DEA66E2EE31
DCE9DC8B41
RA13 magazie - sectiuni si

fatade.pdf

F997760AB641A98FCB61AA0BB953698F8B6C1C3957752091F6F77B0
DA5B5D268
r1 a1 x3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
r3 a2 x3 - color.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SF ABRUD 1 (1).pdf
B193939FF0B889D1AF6A3BE83275A7933CF55FD851FB28E97B9DFF
FEBC198CDA
Planse instalatii 3 (1).pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
ETF 1.pdf
2601988290869B71D93BED2218F774319BE9666B19BBE89AEDB5A2D
53751C8B8
raspuns clarificari.pdf
E02417D123F7DE971DB441D09558BED34EF4220407257DB1867E0B4
536C82AC7
Evaluare conformitate.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Instalatii 1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Planse instalatii 2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Raspuns clarificare ETF2.pdf
DC82E82043C83B8EF4DD6F1720BD50AA61E5B158EF377D81804436
4165335583
SF PARTE SCRISA ETF 2.pdf
B54EF88783C35D1549E52C98028BCBE6838792DCC2F2CE59E1FAE2
9DA86C577C
DOTARI SPECIFICE IN AMBULATORIU SPITALULUI.pdf
08DF7268ED647B816E22FA417E6A5B86D2BD11C489D59CFF15749E
ABA55178C1
Devize ETF2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CONTRACTARE2-Anexa 6 lista de echipamente si

lucrari.pdf

E2364EC27B60F6E68C02FC152BEC7D792F9A393E6FB12F92C273C9
86363643BD
CONTRACTARE2-fisa fundamentare.pdf
9734D995BE1BD9FFD2759E657DBF39EBB7C16DD18B6D56141C8003
30614DB82C
CONTRACTARE2-HCL.pdf
872E74F17543823EC7B76FE558C74439D956C911CAFFF2CF3AA7407
795FF57C6
CONTRACTERE2- declaratie modificari.pdf
79489CD6FA69C0745EC7FDE77435F79742D783C39D6F26914668F58
A23FFA730
CONTRACTARE2-adresa.pdf
98D26222492F590151B0F9DD0DA27E11BD4A2D618AE0FA1AA81727
F4F46FE0A8
CONTRACTARE2 - fisa proiect.pdf
C738974DC48350A52C68517ED1EC989BB08D011F8A5F109699CC4E
B7B361ED7F
CONTRACTARE 2 -declaratie eligibilitate.pdf
79E80DC4D02F538A0D4302E8DEDD299FCACD9B4D97894B7319A87
22EADD493B8
CONTRACTARE2 -ANEXA 4.pdf
692D47FB02B21E1C02A0D4ED4B5C551DA96449B7E8BF7632C798A0
1B6FCFD875
CONTRACTARE 3 -anexa 4 (1).pdf
1363F3CEDE7D92998F3EF170BFCD7A656BB3458619596707A222F89
A0BB5726D
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Fişier

Dată încărcare fişier

CONTRACTARE 3 -Anexa 6 lista de echipamente si

Descriere

lucrari.pdf

4B2197E739634276423031A4C8755381C275566AC669E7286CB4EBB7
D42B6E46

10/06/2019

Anexa 6

10/06/2019

Fisa proiectului

10/06/2019

Adresa

13/06/2019

Grafic de rambursare

13/06/2019

Raspuns clarificari

13/06/2019

Formular 1

13/06/2019

Formular 23

18/06/2019

Contractare 5 - adresa

18/06/2019

Contractare 5 - Grafic de rambursare

22/07/2019

Raspunsuri clarificari 10

22/07/2019

Ordin de plata 850/22.07.2019

CONTRACTARE 3 -Fisa proiectului (1) (2) (1).pdf
817F383481B7337F18F88331DBD09C244F7A22EA6908880DC2477632
F72BBDE1
CONTRACTARE 3 -adresa.pdf
93899BB07127DBE40BD3A463057698E0823D044E722E9716AFF16F1
6BCBF1C1B
CONTRACTARE 4 -Grafic de rambursare.pdf
469408134D518A5B1094530111BBCA2D03ABADAEA421CDC8381498
F69BCD50AA
CONTRACTARE 4 - adresa.pdf
6ECFFC1DCA59D623179AFD8C9D944CEA8EB770B20A20130527D87
496E2473548
CONTRACTARE 4 -FORMULAR 1 (1).pdf
06AFD041E5971CCB618CD8C23D5869264CEFD19152A1DDDCAE8E9
B501C77DF90
CONTRACTARE 4 -FORMULAR 23 (1).pdf
C8BFBA0156BE4CC9D98745C4D61EFD7ABBFB18DECF2349E38F75C
55010DAD323
adresa.pdf
CD8CA35C52848C146B4DEBE15035816A200C3C07D09F0C4B2B6D27
0B3C6A2F2D
CONTRACTARE 5 -Anexa 4 (1).pdf
BC33FDBA347A07CF5A8E798C1622BAEE30065D8DBB1BFFA7235B8
40CF280FA69
CONTRACTARE - adresa.pdf
9F45D79906C2A6A226CB1DF5198F460E81FDB5BE55C6E9E50056811
BDBC86117
CONTRACTARE - ordin de plata.pdf
80082771B9C88A8F880ADEF27F37C8A7D3E9BD3F3A71133B3098963
B855190D3

Atribute proiect
Tip proiect:

Proiecte de investiţii în infrastructură

Proiect major:

NU

CCI:
Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

NU

Proiect fazat:

NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

NU

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC):

NU

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:
Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NU

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

NU

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

NU

Proiectul este generator de venit:

NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Proiectul este instrument financiar:

NU

Responsabil de proiect
Nume şi prenume : Nicolae Simina
Funcţie : Primar
Telefon : 0758075730
Fax :
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Adresă e-mail :

Persoană de contact
Nume şi prenume : Plesa Virginia
Funcţie : Manager de proiect
Telefon : 0744478499
Fax :
Adresă e-mail : plesagica@yahoo.com

Capacitate solicitant
Lider - ORAŞ ABRUD
Sursa de cofinanţare
Buget local
Calitatea entităţii în proiect
Cod CAEN relevant
Capacitate administrativă
Din cadrul Primăriei Oraşului Abrud se vor numi 3 persoane care să alcătuiască echipa prezentului propus spre finanţare. Astfel :
- Manager proiect (având rolul principal de coordonare a întregii activităţi de implementare a proiectului)
- Asistent manager ( avand rolul de a ajuta la coordonarea intregii activitati)
- Responsabil financiar ( având rolul principal de a întocmi cereri de plată/rambursare, în funcţie de caz)
- Responsabil promovare ( având rolul principal de a informa locuitori oraşului Abrud despre situaţia implementări proiectului)
De asemenea, din cadrul Spitalului Orăşenesc Abrud se va numi o persoană care să completeze echipa prezentului proiect
- asistent manager
Capacitate financiară
Principala sursa de finantare a ambulatoriului este bugetul local al Orasului Abrud. Capacitatea financiara a Consilului Local Abrud este
una satisfacatoare si se poate observa din anexele atasate prezentei cereri de finantare
Capacitate tehnică
- nu este cazul
Capacitate juridică
- nu este cazul

Localizare proiect
ROMÂNIA
Componenta 1
Informaţii proiect
Regiunea
Judeţul
Localitatea

Centru
Alba
Oraş Abrud

Imobilul este situat în intravilanul orasului Abrud, strada Republicii nr 13, fiind în
proprietatea Orasului Abrud, conform CF. 72300
Imobilul este situat în zona centrală şi nu se află în zona protejata.
Suprafaţa terenului este de 33672 mp şi este compusă din teren şi construcţii
(unitatea centrală spital, pediatrie, contagioase, corp clădire ambulatoriu şi garaj, atelier
mecanic, spălătorie, centrală termică, magazie, biserică si clădire administrativă, poartă
spital)
Numar cadastral imobile propuse pentru investitie:
- 72300- C4 Ambulatoriu
- 72300 - C8 Magazie
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul strategic al POR consta in sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor
Romaniei, potrivit nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinerea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere, imbunatatirea
mediului de afaceri si a infrastructurii de baza.
Axa prioritara 8 " Investiţiile in infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducand
inegalitaţile in ceea ce priveşte starea de sanatate şi promovand incluziunea sociala prin imbunataţirea accesului la serviciile sociale,
culturale si de recreare, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale"
Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il constituie cresterea accesibilitati serviciilor de sanatate, comunitare si a celor
de nivel secundar, in special in zonele sarace si izolate
Scopul proiectului este modernizarea, reabilitarea si extinderea corpului de cladire ambulatoriu al Spitalului Orasenesc Abrud
Obiectivul general - al proiectului este constituit din investiii care vor contribui la accesul sporit la serviciile de ingrijire medicala primara a
persoanelor sarace si a celor cu acces redus si cresterea calitatii serviciilor medicale, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile,
egalitatii de sanse, promovarii tehnologiei informatiei si transparentei in domeniul achizitiilor publice.
Prin reabilitarea, modernizarea si extinderea la standarde europene a spatiilor ambulatoriului rezulta posibilitati crescute de igienizare si
sterilizare, ceea ce confera un mai bun control al bolilor transmisibile, indeosebi intr-un spatiu cu frecventa ridicata a accesului public. In
acest mod se reduc potentialele focare de raspandire de germeni.
De asemenea sunt create conditii normale atat pentru efectuarea actului medical cat si din punct de vedere al serviciilor de care
beneficiaza pacientii ambulatoriului. In aceeasi masura este creat un circuit functional eficient pentru derularea activitatilor ambulatoriului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1.

1. Modernizarea, reabilitarea si extinderea corpului de cladire ambulatoriu .
In acest sens, concluziile raportului de expertiza atasat prezentei cereri de finantare identifica urmatoarele lucrari necesare pentru
modernizarea, reabilitarea si extinderea corpului de cladire :
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si actuala magazie C8 din care se vor
pastra 2 pereti
- regimul extinderii este P+E avand sistemul constructiv din cadre de beton armat si zidarie portanta
-Pe extinderea corpului ambulatoriu se va realiza o şarpantă dulgherească care se va racorda la cea existentă
Se recompartimentează spaţiul parterlului şi etajului la clădirea de ambulatoriu prin desfacerea unor ziduri de
compartimentare neportante, realizarea unor noi goluri de uşi şi ferestere în diafragmele de zidărie şi realizarea de pereţi noi uşori
Întreaga clădire va fi prevăzută cu un trotuar de gardă din beton
Investiţia va cuprinde şi un ascensor interior din diafragme portantă pe contur
Se refac toate instalaţiile interioare şi instalaţie de paratrăsnet
Toate finisajele interioare se vor reface, inclusiv la grupurile sanitare, cu menţiunea amenajării unei celule pentru
persoane cu dizabilităţi
Se refac accesele exterioare şi interioare inclusiv cu rampe pentru persoanele cu dizabilităţi
Se vor achiziţiona şi dotările impuse funcţionalităţii
Se reamplasează şi se reface în totalitate zidul de sprijin din spatele clădirii ambulatoriului
Toată incinta se va reamenaja cu zone carosabile, parcări şi se va soluţiona iluminatul

2.

2. Cresterea calitatii serviciilor oferite in cadrul sectiilor ambulatoriului

3.

Efectul cresterii calitati serviciilor oferite in ambulatoriu consta in prevenirea aparitiei sau dezvoltarii anumitor boli, in reducerea
sau chiar eliminarea perioadei de spitalizare, accesul la serviciile de sanatate acordate in conditii de siguranta si igiena, la
personal medical calificat, la investigatii si analize efectuate cu aparatura medicala care asigura un grad de siguranta si
certitudine mare privind rezultatele investigatiilor.
3. Cresterea gradului de accesibilitate in spatiile aferente ambulatoriului
Proiectul transforma acest ambulatoriu dintr-un loc greu accesibil persoanelor cu dizabilitati intr-un spatiu care indeplineste toate
cerintele din domeniu. Sunt prevazute accesibilizarea ambulatoriului pornind de la rampa de la intrare in ambulatoriu, care era
neconforma, pana la usile care permit accesul in spatiile destinate publicului si la toaletele adaptate pentru uzul persoanelor cu
dizabilitati. In acelasi timp prin proiect se va asigura accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile medicale oferite in cabinetele
ambulatoriului

Rezultate aşteptate
Detalii rezultat - Componenta 1
1.

1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor tehnico-administrative
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2.

3.

4.

2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru achizitia utilajelor si dotarilor
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU
SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv 12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de beton armat de peste etaj, iar
invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de
compartimentare, realizare goluri in pereti de rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu), zugraveli lavabile (rezistente la
dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si acutala magazie C8 din care se
vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat

Context
Medicina de ambulatoriu reprezintă o prioritate a sistemului românesc de sănătate.
În prezent, se doreşte creearea posibilităţilor de preluare a cat mai multor îngrijiri la acest nivel, în acest sens s-a promulgat şi cadrul legal
prin care se permite acordarea de servicii paraorăşeneşti în regim de ambulatoriu, analize de laborator şi imagistice, decontate de către
CAS.
Un ambulatoriu bine echipat atât logistic, cât şi din punct de vedere al resurselor umane, permite o lungă serie de acţiuni diagnostice, de
tratament şi de urmărire a pacienţilor.
Instrumentele moderne de diagnostic sunt indispensabile în această ipostază. Cu ajutorul lor se poate reuşi un act medical de calitate, cât
şi o eficientizare a reţelei regionale medicale.
Datorită tratamentelor medicale de o zi, ambulatoriului aduce un mare beneficiu unităţii sanitare, deoarece se realizează economii legate
de costurile spitalizării. În acelaşi timp bolnavul este supus unui grad scăzut de stresşi are şansa unei reintregări socio-profesionale
accelerate.
Pentru pacienţii cu patologii cronice sau care necesită îngrijirii extensive, ambulatoriul oferă un cadru proprice consultaţiilor periodice şi
îngrijiriile specifice, care datorită unei bune echipări tehnice şi de cadre medicale, se vor putea realiza în oraşul Abrud, fără a fi nevoie de
deplasarea bolnavilor în alte centre medicale.
Datorită populaţiei numeroase din proximitatea oraşului Abrud, şi a penetranţei reduse a serviciului modern de ambulatoriu din această
zonă, se naşte premisa reabilitări şi modernizării unui centru local existent la cele mai înalte standarde, pentru diagnostic şi tratament.
Aceasta va creşte eficienţa reţelei locale şi regionale de sănătate, prin modificarea adresabilităţii populaţiei locale, dinspre centre precum
Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, spre Spitalul Municipal Abrud, deoarece motivul principal al adresării către Spitalul din Alba Iulia
este dotarea eficientă cu personal şi aparatură de specialitate la Spital Orăşenesc Abrud. Însă prentru a aduce seriviciul de ambulator al
Spitalulului Municipal Abrud la nivele de eficienţă dorite de politica naţională de sănătate şi descrise succint mai sus, este necesară o
reamenajare completă, la standardele actuale, atât a spaţiului aferent cât şi a dotăriilor actuale, de asemenea se doreşte extinderea
corpului de ambulatoriu existente pentru a mări capacitatea de cabinete medicale..
Prin împlinirea acestor condiţii, se vor pune bazele atragerii şi motivării cadrelor medicale într-o zonă în care necesarul de personal
medical este de departe de a fi acoperit.
Corpul de clădire destinat reabilitării, modernizări şi extinderii a fost construit în anul 1986 cu profilsecţie în componenta spitalului. În anul
2008 a început reabilitarea completă a ambulatoriului datorită accesări de fonduri europene prin programul POR 2007-2014, măsura 3.1.

Justificare
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii serviciilor de sănătate pentru Oraşul Abrud şi împrejurimi, strict necesară şi de
actualitate, se identifică în strategia de dezvoltare a regiunii Centru, prin care s-au specificat problemele cheie la nivelul sănătăţii în
judeţele regiunii.
Întrucât speranţa medie de viaţă în ultima perioadă a fost mult mai scăzută în centru (70.56) decât cea la nivel naţional (71.32) si din UE
(78.00), îngrijirea medicală primară înregistrând discrepanţe interjudeţene importante, întreg sistemul sanitar manifestând capacitate
redusă de a acoperi nevoiile populaţiei, amplificându-se lipsa de intervenţii în infrastructura spitalicească. Investiţiile în sănătate sunt
limitate în România.
Infrastructura ambulatoriului de specialitate este deteriorată sau insuficientă şi nu permite furnizarea unor serivicii eficiente şi de calitate.
Clădirea Spitalului din Abrud a fost dată în funcţiune în anul 1986, reabilitată în anul 2008 prin măsura 3.1 din cadrul POR 2007-2014,
imobilul prezintă urme de degradare, echipamentele medicale sunt depăşite din punct de vedere tehnic, unele dintre ele prezintă urme
avansate de uzură.
Se doreşte extinderea corpului de ambulatoriu din cadrul Spitalului Municipal Abrud pentru a mări capacitate de îngrijiri medicale,
diversificarea serviciilor oferite etc. De asemenea extinderea imobilului cu funcţiune de ambulator va fi dotată corespunzător pentru a
putea permite investigarea, diagnosticarea si oferirea unui tratament corespunzător
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Mentioanm ca aparatura medicala solicitata este justificata pe deplin în desfăsurarea unui act medical performant, ea asisgurand
investigare, diagnosticare corespunzatoare, creand aplicarea unui tratament tinti şi eficient.
Printre principalele probleme care afectează populatia din Muntii Apuseni, este accesul la serviciile de santatate care este limitat,
diferentiat teritorial şi costisitor. Infrastructura de sanatate, aflata din 2003 în proprietatea autoritatiilor locale, este invechita, uzata moral şi
necesitată investiţii importante imporatante pentru a putea oferii populatiei din Abrud şi imprejurimi servicii medicale de calitate..
Echipamentele daca exista, sunt invechite şi trebuiesc inlocuit.Problemele critice ale sistemului de sanatate romanesc sunt cele legate de
lipsa personalului medical, sub-finantarea şi lipsa de investitii in infrastructura spitaliceasca.
Trendul mondial de reducere a perioade de spitalizare în favoarea tratamentului in ambulatoriu, deziderat urmărit si prin reformarea
sistemului sanitar românesc, cu beneficii diverse şi majore (eficientizarea actului medical, reducerea riscului reprezentat de expunerea la
alte afecţiuni în cazul tratamentului la spital, costuri per-ansamblu mult mai reduse) se reflectă şi în sistemul sanitar românesc.
Strategia naţională de sănătate publică vizează dezvoltarea unui sistem de prevenire şi tratare modern, performant, accesibil tuturor
categoriilor de persoane afectate, precum şi a unui sistem eficient de servicii de urgenţă. Infrastructura acestor servicii se situează mult
sub standardele europene, iar lipsa unui management adecvat şi a investitor a condus la un proces continuu de deterioare.
Pentru refacerea echilibrului între serviciile de medicină primară şi cele de medicină secundară, afectate de evoluţia sistemului sanitar din
ultimii ani, un rol important il are dezvoltarea serviciilor ambulatorii, acestea asigurand latura preventivă a serviciilor de sanatate
Toate acestea conduc la necesitatea extinderii, modernizării şi reabilitării a spitalului ambulatoriu, care se va realiza în concordanţă cu
priorităţile stabilite de Strategia Naţională de Sănătate Publică, Strategia şi Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru, precum şi în
conformitate cu reglementările Legii pentru reformă în domeniul sănătăţi. Pentru refacerea echilibrului între serviciile de medicină primară
şi cele de medicină secundară, un rol important il are dezvoltarea serviciilor ambulatorii, acestea asigurând latura preventivă a serviciilor
de sănătate. Reabilitare, modernizarea şi extinderea acestui ambulatoriu viezează în primul rând dezvoltarea unui sistem performant de
prevenire şi tratare, accesibil tuturor categoriilor de persoane afectate.
Realizarea beneficiilor sociale aduse pacienţilor se poate face numai în condiţiile în care îngrijiriile de sănătate acordate pacienţilor:
consultaţii, servicii medicale, investigaţii specifice pentru determinarea diagnosticului etc. se acordă în condiţii de igienă şi siguranţă, cu
aparatură medicală cu parametri tehnici şi calitivi superiori, care determină o certitudine a rezultatelor investigaţiilor.
Actuala construcţie este degradată atât din punct de vedere fizic cât si moral, spaţiile necorespunzătoare şi degradate nefăcând faţă
cerinţelor şi normelor actuale, ceea ce face actul medical să fie prestat sub standarde.
Cea mai parte din echipamentele existente aflate in dotarea ambulatoriului sunt de generatie veche, utilizeaza tehnologii depasite si nu
prezinta eficienta si siguranta in exploatare

Grup ţintă
Grupul tinta al proiectului de reabilitare, modernizarea şi extindere a ambulatoriului Spitalului Orăşenesc este constituit, în primul rând, din
populaţia Oraşului Abrud şi a localităţilor înconjurătoare, estimaţi a fi în număr de 66000. Menţionăm că în ultimii ani au fost înregistraţi
peste 20000 de pacienţi unici, care provin din mediul urban - Abrud, cât şi din mediul rural, respectiv din comunele Mogoş, Bucium,
Ciuruleasa, Roşia Montană, Bistra, Lupşa, copii şi adulţi, dat fiind caracteristicile principale ale activităţii de sănătate şi specializările
spitalului.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentaţi în primul rând din personalul ambulatoriului, condiţii îmbunătăţite, organizarea mai bună
dar şi dotarea modernă urmând să îşi pună amprenta asupra eficienţei activităţi desfăşurate, cu impact direct la nivelul stării de sanitate a
pacienţilor.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt în primul rând familiile pacienţilor. Prin asigurarea unor servicii calitative în cadrul ambulatoriului, se
evită scoaterea pacientului din mediul familial prin spitalizarea lui, care presupune stres şi costuri suplimentare. Astfel se evită şi pierderile
financiare ale acestora, datorita numărului redus de zile lucrătoare pierdute de pacient şi familia sa. Acest grup al beneficiarilor indirecţi ai
proiectului poate fi lărgit la întreaga populaţie a oraşului Abrud şi a Comunelor învecinate, însumând 19552 locuitori (comuna Roşia
Montană cu 3872 locuitori, Bistra - 5066 locuitori, Ciuruleasa -1235 locuitori, Mogos- 1050 locuitori, şi oraşul Abrud - 5072 locuitori)
Economia regionala va beneficia indirect prin asigurarea unui nivel de sănătate la un nivel superior pentru angajaţi sau aparţinători, prin
reducerea numărului de zile pierdute prin inactivitatea sau prin încercarea de a-şi rezolva probleme de sănătate. O sănătate mai bună
înseamnă un potenţial mai ridicat de muncă, care se reflectă în creşterea economică a zonei.
Tot ca şi beneficiari indirecţi sunt şi CL Abrud- proprietarul infrastructurii reabilitate, Casa Judeţeana Alba de Asigurări şi Sănătate beneficiarul contractual al serviciilor oferite, furnizorii de utilităţi, de alimente şi alte materiale şi servicii.

Sustenabilitate
Descriere/Valorificarea rezultatelor
Scopul asistentei de sanatate publica il constitutie promovarea sanatatii, prevenirea imbolnavirilor si imbunatatirea calitati vietii. Protectia
sanatati publice constituie o obligatie a administratiei publice locale si centrale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.
Responsabilitatea pentru asisgurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii Publice, autoritatilor de sanatate publica teritoriala,
precum si autoritatilor de sanitate publica din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.
Activitatile de asistenta de sanatate publica se finanteaza de la bugetul de stat, de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de
sanitate, de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile si nerambursabile, contracte cu terti, precum si din
contributii personale si plati directe, dupa caz, potrivit Legii (art.34 - Legea nr.95/2006)
Stabilirea tarifelor pentru serviciile acordate in ambulatoriu de specialitate se face in functie de urmatoarele aspecte:
- relatia contractuala cu Casa de Asigurari Sociale de Sanatate (principal beneficiar si sursa principala a veniturilor la nivelul institutie,
avand in vedere ca ponderea cea mai mare in totalul veniturilor realizate, o reprezinta veniturile obtinute in baza contractului incheiat cu
Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Alba.
Furnizarea serviciilor medicale in asistenta ambulatorie de specialitate se face la tarifele prevazute de reglementarile Contractului - cadru
si normelor metodologice de aplicare ale acestuia.
Potrivit acestora, decontarea servicilor medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate se face prin:
a)plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in puncte pentru specialitatile clinice, stabilita in functie de numarul de puncte aferent fiecarui
serviciu medical, ajustat in functie de conditile in care se desfasoarea activitatea, gradul profesional al medicilor si de valoarea unui punct
stabilita. Numarul de puncte aferent fiecarui serviciu medical si conditile de acordare a servicilor medicale se stabilesc in norme. Valoarea
definitiva a punctului este unica/tara , se calculeaza de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin regularizare trimestriala,
conform normelor, pana la data de 25 a lunii urmatoare incheierii fiecarui trimestru, si nu poate fi mai mica decat valoarea minima
garantata pentru un punct stabilita prin norme.
b) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in lei pentru servicile medicale acordate in specialitatile paraclinice si de medicina dentara.
Suma cuvenita se stabileste in functie de numarul de servicii medicale si de tarifele aferente acestora.
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c) plata prin tarif pe serviciu medical exprimat in lei, stabilit prin norme, pentru serviciile - medicale de recuperare-reabiltiare
Casele de asigurari de sanatate deconteaza serviciile medicale ambulatorii de specialitate in conditile stabilite prin norme, numai pe baza
biletelor de trimitere eliberate de : medici de familie; medici din cabinetele medicale scolare/studentesti pentru elevi, respectiv studenti
daca nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie sau in situatia in care cabinetul medicului de familie nu se afla in aceeasi localitate cu
unitatea de invatamant; medici din cabinetele medicale de unitate apartinand ministerelor si instutiilor cu retea sanitara proprie din
domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale pentru asiguratii care nu sunt inscrisi in lista unui medic de familie.
Aceste tarife sunt stabilite la inceputul anului, pentru anul in curs de catre conducerea Spitalului fiind fundamentate in functie de : cheltuieli
materiale si umane, adresabilitate, aparatura din dotare, tarifele stabilite in normele metodologice din aplicare ale contractului cadru etc.
Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:
Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
Transferabilitatea rezultatelor

Relevanţă
Referitoare la proiect
S-a atasat strategia de dezvoltare durabila a orasului Abrud
Referitoare la SUERD
- nu este cazul
Aria prioritară SUERD
Referitoare la alte strategii
- nu este cazul

Strategii relevante:
- Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă

Riscuri
S-au identificat 5 potentiale riscuri. Toate din cele 5 riscuri prezinta un grad mic de realizare
Detaliere riscuri
Nr.
crt.

Risc identificat

Măsuri de atenuare ale riscului

1.

Riscul construcţiei

Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

2.

Riscul de întreţinere

Semnarea unui contract cu clauze de garanţii extinse astfel
încât acest costuri să fie susţinute de executant

3.

Asigurarea finanţării

Beneficiarul va studia amănunţit documentaţia astfel încât să
nu apară o astfel de situaţie

4.

Soluţii tehnice

Beneficiarul împreună cu proiectantul vor studia amănunţit
documentaţia astfel încât să fie aleasă soluţia tehnică cea mai
bună

5.

Preţurile materialelor

Semnarea unui contract de execuţie ferm cu durata specificată
şi urmărirea realizării programului conform graficului.

Principii orizontale
EGALITATE DE ŞANSE
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Egalitate de gen
Cele mai vizibile forme de discriminare din perspectiva egalitatii de gen sunt segregarea profesionala, salarizarea diferentiala, hartuirea
sexuala si morala si, nu in ultimul rand, victimizarea, toate derivate dintr-o suita de stereotipuri si prejudecati, care nu au facut altceva
decat sa contribuie la perpetuarea manifestariilor.
Abordarea discriminarii de gen in contextual pietei muncii ne arata faptul ca angajatorii sunt actorii cheie care ar putea imbunatati
procesul de insertie a femeilor. De asemenea, principalele masuri care vor contribui la consolidarea unui statut echilibrat al femeilor in
raport cu barbatii fac referire la: asumarea proportionala a responsabilitatiilor familiale, dezvoltarea spiritului antreprenorial, reconcilierea
vietii profesionale si incurajarea pregatirii profesionale continue.
Prin prezentul proiect se vor lua urmatoarele masuri pentru respectarea principiilor privind egalitatea de gen
- toate procedurile de achizitie de dupa semnarea Contractului de Finantare din cadrul proiectului vor fi derulate conform noii legislaii din
domeniu, Ordinul nr. 1248/2016 cu modificarile si completari ulterioare, si conform indicaiilor referitoare la Programul Operaional
Regional 2014-2020. Anunurile de participare vor fi publicate, încât sa ofere sanse egale tuturor categoriilor de firme/persoane, inclusiv
prin accesibilitatea informaiilor. Criteriile pentru selectarea partenerilor vor fi strict profesionale, bazate pe experiena firmelor în domeniile
în care se doreste colaborarea, iar selecia finala se va face pe baza ofertelor de pret primite.

Nediscriminare
Autoritatile locale împreuna cu efectivul de cadre medicale isi propun adoptarea unui sistem de management al diversitatii. Astfel:
- Se vor lua masuri care permit egalitatea reala de tratament medical in cadrul ambulatoriului pentru toti pacienti, aceasta semnificand
atat lupta impotriva discriminari, cat si promovarea egalitati de sanse
- Se va asigura o structura inclusiva a personalului implicat in managementul si implementarea proiectului, evitand orice fel de
discriminare sau marginalizare
- Cadrele medicale angajate in cadrul ambulatoriului va permite oricarei persoane, indiferent de sex, etnie sau cetatenie sa primeasca un
tratatement egal.
Accesibilitate persoane cu dizabilităţi
Aplicarea acestui principiu presupune luarea de masuri pentru prevenirea, identificarea si sanctionarea oricarei forme de discriminare,
inclusiv a discriminarii multiple la care pot fi supusi copii. Principiul conduce la necesitatea adoptarii unor masuri specifice care sunt
necesare pentru a accelera sau a obtine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilitati
Participarea si integrarea deplina si efectiva in cadrul invatamantului prescolar a persoanelor cu dizabilitati este conditionata de existenta
unui cadru social, economic, juridic care actioneaza ca factor facilitator si contribuie la exercitarea deplina a drepturilor. Participarea
deplina si efectiva in societate presupune identificarea si eliminarea restrictiilor, cat si adoptarea unor masuri active si eficiente pentru
garantarea exercitarii depline a drepturiilor fundamentale.
In cadrul extinderii obiectivului de investitie se vor asigura urmatoarele
- accesul in incinta pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii, astfel se propune construirea unei rampe care ofera accesul in incinta.
- grupul sanitar va fi prevazut cu un WC special amenajat pentru persoanele cu dizabilitati locomotorii.
- Se vor achizitiona materiale didactice specifice persoanele cu dizabilitati de vedere, atat educationale cat si informationale.
- Se vor monta si achizitiona toate utilajele necesare accesului neingradit a persoanele cu dizabilitati de orice natura.
In partea de imobil care necesită doar reabilitare şi modernizare se va pastra rampa pentru persoane cu dizabilitati locomotorii.
Schimbări demografice
- nu este cazul

DEZVOLTAREA DURABILĂ
Poluatorul plăteşte
În mod indirect se va aplica si principiul ""poluatorul plateste", principiu care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie
suportata de cei care o genereaza. Indirect, deoarece taxele verzi aferente materialelor/utilajelor/echipamentelor achiziionate, respectiv
combustibilul necesar pentru transportul acestora vor fi încorporate în preurile produselor/materialelor achiziionate
Protecţia biodiversităţii
Cu toate ca pentru prezentul proiect Agenia pentru Protecia Mediului Alba, aflata în subordinea Ageniei Nationale pentru Protectia
Mediului din cadrul Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a eliberat Clasarea Notificarii, conform careia nu intra sub incidenta Hotarârii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, nu putem neglija aceste
aspecte în cadrul implementarii proiectului
a) Pentru a se minimiza efectele de poluare, dar si pentru a se evita producerea de disconfort în vecinatai, se vor utiliza echipamente de
protecie care sa reduca emisiile de pulbere rezultate în urma lucrarilor de constructii. În acelasi timp se vor respecta reglementarile
privind protecia surselor de apa din acvifere subterane si normele de igiena. Totodata, pentru evitarea poluarii solului din jurul gradiniei,
se vor lua masuri de colectare a deseurilor, atât lichide cât si solide
b) Dupa semnarea Cererii de Finantare, în cadrul Proiectul Tehnic se vor calcula cantitaiile de materiale necesare, evitându-se astfel
risipa pentru a proteja resursele naturale
c) Deseuriile rezultate în urma lucrariilor de construcie se vor colecta selectiv. Acestea vor fi colectate în depozitul regional de deseuri
pentru a se putea asigura reciclarea lor.
Utilizarea eficientă a resurselor
Prin prezentul proiect propus spre finantare se doreste utilizarea eficienta a resurselor prin panouri fotovoltaice si panouri solare cu tuburi
vidate. Astfel se propun pe planseul corpului de cladire C4 (corp ambulatoriu) achizitionarea si montarea unui sistem de incalzire apa
menajera si a unui sistem independent de producere a energiei electrice. Cu timpul, Primaria Orasului Abrud isi doreste ca corpul de
ambulatoriu din cadrul Spitalului Orasenesc Abrud sa devina independent din punct de vedere al utilitatiilor.
Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
- nu este cazul
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Rezilienţa la dezastre
- nu este cazul

Metodologie
Metodologia de implementare:
a) metode de implementare
Activităţile alese respectă principiile managementului de proiect. Aceasta are la bază ciclul de viaţă al proiectului, având la baza cinci faze
fundamentale : definirea, planificarea, execuţia, monitorizarea, evaluarea şi finalizarea. Fazele de definire şi planificare fiind realizate în
momentul întocmirii cererii de finanţare. Pe perioada de implementare a proiectului se vor derula următoarele faze: iniţiere, execuţie,
monitorizare, evaluare şi finalizarea, asigurându-se utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare de timp ale proiectului.
1. Definirea proiectului s-a realizat în faza de elaborare a prezentei Cereri de finanţare
2. Planificarea este de asemenea realizată. A fost conceput un plan de acţiune bazat pe limitele impuse proiectului - termene, costuri - şi pe
activităţile ce se doresc a fi realizate.
3. Execuţia începe cu lansarea procedurilor de achiziţie de bunuri şi servici. Apoi se vor derula, în ordinea stabilită, toate activităţile prevăzute
în proiect.
4.Monitorizarea, în toate stadiile de execuţie se vor urmări:
- revizuirea agendei de execuţie a proiectului pentru încadrarea în buget şi în termene
- revizuirea activităţilor proiectului pentru a se asigura atingerea obiectivului general şi a obiectivelor specifice ale proiectului
- reprogramarea unor sarcini şi activităţi, dacă va fi cazul
- respectarea procedurilor de achiziţie impuse prin contract.
5 Finalizarea presupune încheierea tuturor activităţilor previzionate, de preferinţă în termenele asumate
Implementarea propriu zisă a proiectului va fi asigurată pe de o parte de către o echipă de proiect din partea beneficiarului, cu atribuţii de
monitorizare şi control - formată din 3 persoane ( salariile acestora nefiind bugetate prin proiect).
b) Motivele pentru alegerea metodologiei propuse
Echipa de management monitorizare a ales ca metodă de implementare managementul prin proiecte deoarece această metodă asigură
flexibilitatea organizaţională şi concentrare optimă a resurselor în vederea realizării rezultatelor dorite la termenul final. Metoda prezintă unele
caracteristici specifice:
- este orientată spre obiective, fară de care organizaţia nu ar avea rezultate
- este orientată spre schimbare, se creează ceva necesar şi dorit, dar pe care beneficiarii nu îl au deocamdată
- este orientată spre performanţă deoarece urmăreşte realizarea rezultatelor la calitatea şi standardele stabilite iniţial
- este orientată spre control - urmăreşte încadrarea în termenele şi costurile planificate
Considerăm că managementul prin proiecte reprezintă o abordare structurală, bazată pe planificare, organizare, coordonare, antrenare,
motivare, control, evaluarea performanţelor, luarea deciziilor, având ca efect un model integrat, sistematic, planificat.
Echipa de implementare are rol de urmarire a realizării obiectivelor şi scopul proiectului, desfăşurarea activităţiilor, monitorizare şi promovarea
rezultatelor proiectului. De altfel echipa propusă, conform CV-urilor prezentate, are o experienţă deosebită în acest domeniu, oferind garanţia a
reuşitei proiectului cât şi continuităţii acestuia din punct de vedere investiţional.
Echipa propusă pentru implementarea proiectului :
- Manager proiect - 1
- Asistent manager proiect - 1
- Responsabil promovare - 1
- Responsabil financiar - 1
- Responsabil achizitii - 1
- Responsabil tehnic - 1
- Pleşa Virginia Ana ( funcţie de bază : sef serviciu Urbanism CL Abrud)
- Furdui Sorina Daniela ( funcţie de bază : consilier juridic CL Abrud )
- Felea Augusta Mariana ( funcţie de bază : consilier superior buget contabilitate CL Abrud )
- Furdui Monica ( functie de baza - asistent medical Spitalul Orasenesc Abrud)
- Boncutiu Mihaela Dacia ( functie de baza - consilier achizitii CL Abrud)
- Vatca Daniel ( functie de baza - arhitect sef Serviciu Urbanism CL Abrud)
Activitatiile managerului de proiect:
- stabilirea sau insusirea obiectivelor si directiilor generale de actiune, interpretarea acestora, reactia la modificarea lor
- clarificarea problemelor si delimitarea zonelor problematice
- identificarea resurselor, negocierile pentru obtinerea lor, pastrarea lor si gestionarea lor in vederea unei utilizari eficiente
- clarificarea si modificarea rolurilor proprii si ale celorlalti membri in echipa de proiect
- efectuarea de actiuni si asumarea riscurilor necesare pentru bunul mers al proiectului
- coordonarea echipei de proiect
- elaboreaza notificari, propuneri de acte adiionale, conform cerinelor si termenelor contractuale de finanare ce se impun în cadrul proiectului
- asigura respectarea legalitaii si conformitaii tuturor activitailor si aciunilor din cadrul proiectului
- participa la evenimentele organizate în cadrul proiectului, asigurând pregatirea adecvata a acestora
- urmareste termenele de livrare a rezultatelor proiectului
- urmareste îndeplinirea indicatorilor stabilii prin Cererea de Finanare pentru masurarea atingerii rezultatelor si obiectivelor proiectului
- monitorizeaza activitaile tuturor prestatorilor implicai în proiect
Responsabilul financiar va avea urmatoarele atribuii
- coordoneaza activitaile financiare si derularea procedurilor de achiziie
- participa la realizarea rapoartelor periodice
- calculeaza necesarul de numerar pentru perioadele urmatoare si îl actualizeaza ori de câte ori este necesar
- monitorizeaza activitaile financiare si derularea procedurilor de achiziie
- colaboreaza cu toi factorii implicai în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor
- urmareste termenele de livrare ale documentelor oficiale
- elaboreaza si actualizeaza, ori de câte ori este necesar, programul achiziiilor
- realizeaza managementul financiar al asistenei financiare
- urmareste si verifica eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate astfel încât sa respecte regulile de eligibilitate a cheltuielilor conform legislaiei
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în vigoare
- informeaza echipa de implementare cu privire la orice problema, întârziere identificata si elaboreaza propuneri de remediere a problemelor
aparute
Responabilul pentru promovare va avea urmatoarele atribuii:
- identifica activitaile necesare pentru asigurarea transparenei si publicitai proiectului aflat în derulare
- gestioneaza imaginea publica a proiectului
- îndeplineste toate activitaile legate de rolul de purtator de cuvânt
- coordoneaza activitatea de organizare de evenimente care au ca rol promovarea proiectului
- realizeaza cu ajutorul echipei de proiecte, materiale informative
- organizeaza si arhiveaza documentele activitaii desfasurate
- elaboreaza rapoarte periodice proprii privind activitatea de promovare
- ofera consultana în promovarea proiectului, prin mijloace specifice stabilite prin Cererea de Finanare si în Manualul de Identitatea Vizuala
pentru Programul Operaional Regional
- asigura respectarea legalitaii si conformitaii tuturor activitailor si aciunilor de informare
Monitorizarea si controlarea contractantului de management de proiect se va realiza pe baza unui contract ferm de prestari servicii. Principalele
activitai de management care vor face obiectul contractului sunt:
- urmarirea gradului de îndeplinire a activitailor conform graficului de activitai al proiectului si informarea în scris a Achizitorului cu privire la
orice întârziere în derularea proiectului si propuneri clare de remediere si readucere a graficului activitailor în parametri iniiali
- monitorizarea din punct de vedere cantitativ si calitativ a proiectului cu respectarea si încadrarea în bugetul proiectului si în graficul de
activitai al acestuia
- notificarea în scris în timp util a Achizitorului despre eventualele nereguli, întârzieri
- asistenta în elaborarea rapoartelor de progres lunare/periodice în conformitate cu cerinele finanatorului
- asistenta în elaborarea cererilor de plata/rambursare în conformitate cu cerinele finanatorului
- asistenta în elaborarea tuturor notificarilor, a propunerilor de acte adiionale, împreuna cu întreaga documentaie atasata, conform cerinelor si
termenelor contractului de finanare ce se impun în cadrul proiectului
- asistenta în pregatirea documentatiilo solicitate de catre Organismul Intermediar/Autoritatea de Management si participarea la vizitele de
monitorizare si de verificare efectuate de acestea
Asistentul managerului de proiect va avea urmatoarele atributii
-Asistent managerul de proiect asista pe managerul de proiect in toate
problemele ce tin de managementul de proiect.
- Este Omniprezent la diversele activitati ale proiectului in scopul de a asigura
diverse activitati specifice componentei de secretariat si administrare a
proiectului.
- Asistarea (secondarea) managerului de proiect cu scopul degrevării acestuia
de problemele de rutina, pe tot timpul implementarii proiectului.
- In functie de situatie angajatul va indeplini orice alte sarcini primite de la
seful sau direct, managerul de proiect, corespunzator competentelor sale
profesionale.
Responsabilul tehnic va avea urmatoarele atributii:
-va face parte din echipa tehnica si va raspunde de problemele tehnice in implementarea activitatilor specifice,
- va coordona procesul de realizare a activitatilor determinate de achizitia, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor medicale. In
vederea implementarii proiectului, va fi contractat un prestator de servicii de consultanta specializata in management de proiect, a carui
responsabilitati principale vor fi asistenta si pregatirea documentelor transmise catre Organismul Intermediar.
-va intocmi rapoarte saptamanale privind progresul lucrarilor de constructie a obiectivului de investitie
-va efectua vizite zilnice la santier pe intreaga perioadei de executiei a lucrarilor de constructie
-va fi in legatura permanenta cu firma de constructie pentru a evita orice problema care ar putea aparea pe parcursul derularii lucrariilor de
constructie
-va participa la sedintele organizate de managerul de proiect si va prezenta rapoartele intocmite in vederea stabilirii procentului de
implementare a activitatilor specifice
-va participa la vizitele de monitorizare trimestrial

Descrierea investiţiei
Obiect 1 _ Reabilitare, modernizare, doatare si extindere ambulatoriu
Se propune reabilitarea, modernizarea, dotarea şi extinderea ambulatoriului pentru crearea unui spaţiu care sa permita
desfasurarea în condiţii optime a activitatilor medicale.
În acest scop se propun urmatoarele interventii:
extindere ambulatoriu cu inglobarea cladirii C8 (propusa pentru schimb de destinatie din magazie in ambulatoriu):
- extinderea ambulatoriului se realizeaza pe latura de sud-est a acestuia, cuprinzand si actuala magazie C8, din care se vor pastra doi
pereti exteriori
- regimul de inaltime a extinderii este de P+1E;
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv 12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va
fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de
compartimentare, realizare goluri in pereti de rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu), zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti,
respectiv la decontaminari radioactive), gresie antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
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- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
4.
interventii structurale:
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si acutala magazie C8 din care se vor pastra
doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si magazie a cladirii C8 se va inlocui in cladire ambulatoriu
- regimul de inaltime al extinderii este P+E avand sistemul constructiv din cadre de beton armat si zidarie portanta
- pe extinderea corpului ambulatoriu se va realiza o sarpanta dulghereasca care se va racorda la cea existenta
- se recompartimenteaza spatiul parterului si etajului la corpul de cladire al ambulatoriului prin desfacerea unor ziduri de compartimentare
neportante, realizarea unor noi goluri de usi si ferestre in diafragmele de zidarie si realizarea de pereti noi usori
- intreaga cladire va fi prevazuta cu un trotuar de garda din beton
- investitia va cuprinde si un ascensor interior din diafragme portante pe contur
- se refac accesele exterioare si interioare inclusiv cu rampe pentru persoanele cu dizabilitati
5.
termosistem:
- desfacerea termoizolatie existenta a peretilor exteriori (polistiren expandat 10cm) si termoizolarea acestora cu vata minerala de 15 cm
- termoizolarea extinderii cu vata minerala 15 cm
- termoizolarea planseului superior cu 25 cm vata bazaltica
6.
interventii la interiorul cladirii:
- nivelarea cotei finite, atât la parter cât şi la etaj, prin turnare sapa de egalizare;
- refacere instalatii sanitare, termice, electrice;
- realizare instalaţii cu rol de securitate la incendiu;
2.
interventii la exteriorul cladirii:
- refacerea rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilitati fizice, conform NP 051/2012, finisata cu granitogresie aniderapanta;
- montare glaf la exteriorul ferestrelor;
- desfacerea trotuarului existent (incomplet si degradat) si prevederea cu trotuar de protectie pe tot conturul cladirii, cu panta spre exterior
de 2%.
Obiect 2 _ Amenajare incinta
Se propune refacerea zidului de sprijin in zona din spatele ambulatoriului, distantandu-se fata de extindere la 6,00m, avand o
inaltime libera de 3m, iar la 10m fata de primul, se propune realizarea unui al doilea zid de sprijin cu înălţimea libera tot de 3m; intre cele
doua ziduri terenul fiind taluzat
Se realizeaza iluminat public de la poarta pana la cladire ambulatoriu şi se refac aleile din incinta cu amenajarea unei zone de
parcare.
Se amenajeaza zona verde între clădirea ambulatoriului şi zidul de sprijin, aceasta fiind prevazuta şi cu mobilier urban

Descriere tehnică a proiectului
Descrierea tehnica a investiilor propuse prin proiect
Se va extina cu două corpuri independente separte printr-un rost antiseismic curpinzînd şi actuala magazie C8 din care se vor
păstre doi pereţi
Regimul extinderii este P+E având sistemul constructiv din cadre de beton armat şi zidărie portantă
Pe extinderea corpului ambulatoriu se va realiza o şarpantă dulgherească care se va racorda la cea existentă
Se recompartimentează spaţiul parterlului şi etajului la clădirea de ambulatoriu prin desfacerea unor ziduri de compartimentare
neportante, realizarea unor noi goluri de uşi şi ferestere în diafragmele de zidărie şi realizarea de pereţi noi uşori
Întreaga clădire va fi prevăzută cu un trotuar de gardă din beton
Investiţia va cuprinde şi un ascensor interior din diafragme portantă pe contur
Se refac toate instalaţiile interioare şi instalaţie de paratrăsnet
Toate finisajele interioare se vor reface, inclusiv la grupurile sanitare, cu menţiunea amenajării unei celule pentru persoane cu
dizabilităţi
Se refac accesele exterioare şi interioare inclusiv cu rampe pentru persoanele cu dizabilităţi
Se vor achiziţiona şi dotările impuse funcţionalităţii
Se reamplasează şi se reface în totalitate zidul de sprijin din spatele clădirii ambulatoriului
Toată incinta se va reamenaja cu zone carosabile, parcări şi se va soluţiona iluminatul

Descrierea produsului
Misiunea Spitalului Orăşenesc Abrud este prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur şi confortabil, astfel încât pacienţii
să beneficieze de cele mai bune îngrijiri. Serviciile medicale oferite
Medicina internă reprezintă centru tuturor cabinetelor din structura ambulatoriului integrat al spitalului:
Consultă şi investighează pacienţii în vederea stabilirii unui diagnostic
Acordă asistenţă medicală şi tratament bolnavilor aflaţi în tratament anterior prescris
Monitorizează evoluţia stării de sănătate a pacienţilor anterior spitalizaţi, intervenind oricând este nevoie
Intră în relaţie cu medici de familie şi ceilalţi medici din ambulatoriu integrat al spitalului
Activităţi specifice
Intervevează pacientul despre simptome
Execută manevre medicale specifice
o
Ascultaţia inimi
o
Ascultaţia plămânilor
o
Palparea organelor
o
Observarea tegumentelor şi mucoaselor
Solicită efectuarea unor analize specifice pentru fiecare bolnav
Investighează starea de sănătate prin metode şi aparatură specifică ECG, ecograf.
Activităţi specifice:
Face puncţii, biopsii
Face electrocardigrame
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Face ecografii: abdominale, cardiace, musculo-scheletale, tirodiene
Face ECG- ECG monitorizare
Face pulsoximetrii
Cabinet medical de recuperare
Activităţi
Consultaţii pentru stabilirea diagnosticului
Întocmirea planului de recuperare
Efectuarea de infiltraţii intraarticulare şi în ţesutul moale
Prescrierea tratamentului medicamentos
Recomandarea de investigaţii paraclinice şi de laborator
Consultaţii de control
Cabinet obstetrică-ginecologie
Consultaţii
Ginecologie
Obstreticală
Ecografii ginecologi

Impact fin. UE asupra proiectului
Impactul sprijinului din partea uniunii asupra implementării proiectului
Sprijinul Uniunii va accelera implementarea proiectului?
DA
Dacă da, vă rugăm să indicaţi cum şi în ce măsură va accelera implementarea.
Datorita faptului ca serviciile medicale aflate in aproprierea orasului Abrud sunt in scadere, deoarece cadrele medicale prefera sa
presteze in afara teritoriului Romaniei, se preconizeaza ca prin imbunatatirea serviciilor medicale din cadrul ambulatoriului va creste si
calitatea serviciilor oferite, nu doar medical cat si social. De asemenea, prin achizitionarea aparaturii medicale de ultima generatie se
doreste si oferirea cu exactitate a unui diagnostic pacientului, evitandu-se astfel erori in stabilitarea unui diagnostic.
Sprijinul Uniunii va accelera implementarea prezentului proiect deoarece in urma finalizarii lucrariilor de constructie a corpului de
ambulatoriu si a achizitionarii dotariilor, indeplinirea indicatoriilor propusi prin proiect va fi destul de simpla din punct de vedere al faptului
ca calitatea serviciilor medicale oferite va fi una demna de o unitate spitaliceasca de o zi europeana.
Sprijinul Uniunii va fi esenţial pentru implementarea proiectului?
DA
Dacă da, vă rugăm să precizaţi în ce măsură va contribui la implementare.
Efectul creşterii calităţii serviciilor oferite în ambulatoriu constă în prevenirea apariţiei sau dezvoltării anumitor boli, în reducerea sau chiar
eliminarea perioadei de spitalizare, accesul la servicii de sănătate acordate în condiţii de siguranţa şi igienă , la personal medical
calificat, la investigaţii şi analize efectuate cu aparatură medicală care asigură un grad de siguranţă şi certitudine mare privind rezultatele.
În acest sens se preconizează ca rata infecţiilor nozocomiale să scadă cu aproximativ 0.8%. Totodată un alt factor care se preconizează
că va scăde în urma realizări obiectivului de investiţii este rata de spitalizare, aceasta va scădea de la 7.00 zile/pacient la 6.8 zile.pacient.
Un alt efect important al creşterii calităţii serviciilor oferite este posibilitatea oferirii de către conducerea Spitalului Orăşenesc
Abrud, împreună cu Primăria Oraşului Abrud, a noi locuri de muncă pentru cadre medicale/asistente. Factor important în sistemul
medical din zona munţiilor Apuseni, deoarece datorită lipsei de echipamente, lipsei de spatii dotate la standarde europene, cadrele
medicale evită prestarea de servicii medicale în astfel de spaţii. Se preconizează ca după realizarea obiectivului de investiţii, efectivul de
cadre medicale să crească cu cel puţin un nou loc de muncă creat în cadrul ambulatoriului.

Maturitatea proiectului
Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)
1. S-a obtinut clasarea notificari de la Mediu
2. S-a emis certificatul de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de construire
3. S-a elaborat expertiza tehnica
4. S-a elaborat raport de audit energeti
5. S-a elaborat documentatie tehnico-economic SF obiectiv mixt
6. S-a obtinut extrasul de carte funciar
7. S-a elaborat partea de instalatii speciale pentru unitatile spitalicesti
Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.
- nu este cazul
Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)
- nu este cazul

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor
- nu este cazul
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Indicatori prestabiliţi
Componenta 1
Indicatori prestabiliţi de rezultat
Unitate
măsură

Denumire indicator
Nevoi neacoperite de servicii medicale
(pentru chintila inferioară)

Valoare
referinţă

Anul de
referinţă

Valoare ţintă

Din care
Femei

Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin
dezvoltate

%

Indicatori prestabiliţi de realizare
Denumire indicator
Unităţi medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/
dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii)
Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/
modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale
comunitare şi ambulatorii)

Unitate
măsură

Valoare ţintă

Unităi

2.00

Persoane

250.00

Din care
Femei

Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin
dezvoltate

Plan de achiziţii
Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

1474048814
Achiziţie Elaborare Studiu de Fezabilitate
Elaborare studiu de fezabilitate obiectiv mixt
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Servicii
51,000.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

4 Iunie 2018

Dată publicare rezultat evaluare:

4 Iunie 2018

Dată semnare contract:

4 Iunie 2018

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

1795307599
Întocmire proiect tehnic şi detalii de execuţie şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului
Intocmirea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie aferente obiectivului de investiţii si prestari
servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice
Servicii
184,306.01

Dată publicare procedură:

Decembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Decembrie 2019

Dată semnare contract:

LEI

Negociere fără publicare

Ianuarie 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:

118972052
Construcţia obiectivului de investitie , organizare de santier, reabilitare şi bransare reţea apa canal
şi cheltuieli pentru achiziţionare utilaje
Executarea lucrariilor de constructie a obiectivul de investitie organizare de santier, reabilitare şi
bransare reţea apa canal şi cheltuieli pentru achiziţionare utilaje
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CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:
Dată publicare procedură:

45000000-7 - Lucrări de construcţii
Lucrări
6,249,590.83

LEI

Cerere de oferte/Procedură simplificată
Martie 2020

Dată publicare rezultat evaluare:

Mai 2020

Dată semnare contract:

Mai 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

2890852242
Consultanţă implementare proiect
Raportarea progresului de implementare a prezentului proiect, cereri de plata, cereri de rambursare
66171000-9 - Servicii de consultanţă financiară
Servicii
83,035.82

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Decembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Decembrie 2019

Dată semnare contract:

Decembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

2743143578
Informare si publicitate
Servicii de informare si publicitate
79341000-6 - Servicii de publicitate
Servicii
8,330.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Decembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Decembrie 2019

Dată semnare contract:

Decembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

3725341138
Dirigentie de santier
Servicii de dirigentie de santier
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilor
Servicii
50,314.39

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Mai 2020

Dată publicare rezultat evaluare:

Mai 2020

Dată semnare contract:

Mai 2020

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
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ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:

2796040568
Achizitia privind cheltuieli cu auditul financiar al proiectul

Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

72221000-0 - Servicii de consultanţă privind analiza economică
Servicii
17,850.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Mai 2022

Dată publicare rezultat evaluare:

Mai 2022

Dată semnare contract:

Mai 2022

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:

CPV:
Tip contract:
Valoare contract:

2849891828
Achizitia privind cheltuieli pentru achizitionare dotari
APARAT RADIOLOGIC DIRECT DIGITAL - 1 buc ; COMPUTER TOMOGRAF - 1 buc ;
DEFIBRILATOR- 2 buc ; ECOGRAF DOPLLER CU 3 SONDE- 3 buc ; ELECTROCARDIOGRAF -5
buc ; OSCILOMETRU ELECTRONIC - 1 buc ; SPIROMETRU - 2 buc ; APARAT MONITORIZARE
EKG-TA HOLTER - 4 buc ; ELECTROCAUTER CHIRURGICAL - 4 buc ; COMBINA FIZIOTERAPIE
CU 4 CANALE:ELECTROTERAPIE, ULTRASUNETE, LASER SI MAGNETOTERAPIE- 3 buc ;
LAMPA PENTRU FIZIOTERAPIE CU RADIATII INFRAROSII - 1 buc ASPIRATOR CHIRURGICAL2 buc ; TRUSA COMPLETA INSTRUMENTAR CHIRURGIE GENERALA - 1 buc ; TRUSA
INSTRUMENTAR GINECOLOGIE- 1 buc MASA GINECOLOGICA- 1 buc ; SCAUN DE EXAMINARE
ORL- 1 buc ; ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE- 1 buc CENTRIFUGA ELECTRICA CU MIN. 12
POZITII- 1 buc ; AUTOCLAV- 2 buc ; SISTEM AUTOMAT DE CITIRE VSH- 1 buc ; BALANTA
ELECTRONICA- 1 buc
33100000-1 - Echipamente medicale
Furnizare
3,941,280.00

Tip procedură:

Licitaţie deschisă

Dată publicare procedură:

Octombrie 2021

Dată publicare rezultat evaluare:

Ianuarie 2022

Dată semnare contract:

Ianuarie 2022

LEI

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

2820553485
Servicii de promovare a obiectivului de investitie
Achizitie anunturi in ziarele locale de inceputul si sfarsitul implementarii proiectului
79341000-6 - Servicii de publicitate
Servicii
1,190.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Decembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Decembrie 2019

Dată semnare contract:

Decembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:

3763555890
Organizarea procedurilor de achizitie
Se va contracta o firma specializate in elaborarea documentatiilor necesare in vederea organizarii
procedurilor de achizitie conform planului de achizitii
79418000-7 - Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
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Tip contract:
Valoare contract:
Tip procedură:

Servicii
11,900.00

LEI

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Decembrie 2019

Dată publicare rezultat evaluare:

Decembrie 2019

Dată semnare contract:

Decembrie 2019

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - ORAŞ ABRUD
ID dosar achiziţiei:
Titlul achiziţiei:
Descrierea achiziţiei:
CPV:
Tip contract:
Valoare contract:

2703568115
Cheltuieli cu verificarea tehnica de calitate a proiectului si cheltuieli necesare in vederea obtinerii de
avize si autorizatii
Verificarea cerintelor fundamentale aplicabile constructiei si cheltuieli in vederea obtinerii de avize si
autorizatii
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Servicii
5,652.50

Tip procedură:

Achiziţie directă

Dată publicare procedură:

Februarie 2020

Dată publicare rezultat evaluare:

Februarie 2020

Dată semnare contract:

Februarie 2020

LEI

Dată transmitere J.O.U.E:

Resurse umane implicate
Tabel centralizator resurse umane
Nr.
crt. Rol

Nume persoană

Codul ocupaţiei

1 Manager Proiect

Plesa Virginia Ana

242101 manager proiect

2 Responsabil financiar

Felea Augusta Maria

241203 consilier financiar-bancar

3 Responsabil promovare

Furdui Sorina Daniela

261103 consilier juridic

4 Asistent manager

Furdui Monica

334303 asistent manager

5 Responsabil tehnic

Vatca Daniel

214234

6 Responsabil achizitii

Boncutiu Mihaela Dacia

responsabil tehnic cu urmarirea curenta a
comportarii constructiilor
214946 expert achizitii publice
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1.

Rol:

Manager Proiect

Nume persoană:

Plesa Virginia Ana

Codul ocupaţiei:

242101 manager proiect

Atribuţii:

- stabilirea sau insusirea obiectivelor si directiilor generale de actiune, interpretarea acestora,
reactia la modificarea lor
- clarificarea problemelor si delimitarea zonelor problematice
- identificarea resurselor, negocierile pentru obtinerea lor, pastrarea lor si gestionarea lor in vederea
unei utilizari eficiente
- clarificarea si modificarea rolurilor proprii si ale celorlalti membri in echipa de proiect
- efectuarea de actiuni si asumarea riscurilor necesare pentru bunul mers al proiectului
- coordonarea echipei de proiect
- elaboreaza notificari, propuneri de acte adiionale, conform cerinelor si termenelor contractuale de
finanare ce se impun în cadrul proiectului
- asigura respectarea legalitaii si conformitaii tuturor activitailor si aciunilor din cadrul proiectului
- participa la evenimentele organizate în cadrul proiectului, asigurând pregatirea adecvata a
acestora
- urmareste termenele de livrare a rezultatelor proiectului
- urmareste îndeplinirea indicatorilor stabi

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
Nume/Prenume
Data naşterii
Cetăţenie

Plesa , Virginia Ana
30/03/1973
România

Educaţie
Oct 1991 - Iun 1996

Inginer constructor
Universitatea Tehnică Cluj Napoca- Facultatea de Construcţii
Str. Memorandumului nr. 28, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Sep 1987 - Iun 1991

Electronică şi automatizare
Liceul HCC
Str. Republicii nr. 18, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

Iun 2003 - Iun 2004

Diploma studii aprofundate - constructii civile
Universitatea 1 Decembrie 1918
Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

Experienţă
Mai 1998 -

consilier superior urbansim-programe
Primăria Oraşului Abrud
Str. Piata Eroilor nr. 1, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

Feb 1996 - Iun 1998

inginer constructor
SC Cominco SRL
Str. Blvd Magheru nr. 31, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Competenţe
Director de programe - ADR
CENTRU
Coordonator al proiectului
<Tinerete si sanatate >>
Atestat MLPTL
Diploma operator PC
Certificat curs - ENGLEZA
PENTRU INCEPATORI
Certificat curs - TRENING OF
TRAINESC
Certificat curs DEZVOLTAREA
ABILITATILOR DE
CONSULTANTA

Program PHARE 2001 - Investitii in servicii sociale - 01.12.2003 - 31.11.2004
Finantat prin schema de dezvoltare durabila DFID - ANDIPRZM
Inspector de santier
Ministerul Educatiei
Institutul European de Cursuri prin Corespondenta Bucuresti
Gruppo SOGES SpA - Italia
Gruppo SOGES SpA Italia
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Certificat curs - INTEGRARE
EUROPEANA
Diploma - CURS INTENSIV
DE LIMBA ENGLEZA
Permisul european de
conducere a computerului
start
Certificat absolvire program
perfectionare - Urbanism si
autorizarea lucrarilor de
construire
Certificat absolvire - Expert
achizitii publice

Gruppo SOGES SpA - italia

ECDL Certifcates

Agentia Nationala a functionarilor publici

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

Scriere

B1 - Utilizator
independent nivel1

2.

B2 - Utilizator
independent nivel2

Conversaţie
B1 - Utilizator
independent nivel1

Rol:

Responsabil financiar

Nume persoană:

Felea Augusta Maria

Codul ocupaţiei:

241203 consilier financiar-bancar

Atribuţii:

Pronunţie
B2 - Utilizator
independent nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

- coordoneaza activitaile financiare si derularea procedurilor de achiziie
- participa la realizarea rapoartelor periodice
- calculeaza necesarul de numerar pentru perioadele urmatoare si îl actualizeaza ori de câte ori
este necesar
- monitorizeaza activitaile financiare si derularea procedurilor de achiziie
- colaboreaza cu toi factorii implicai în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor
- urmareste termenele de livrare ale documentelor oficiale
- elaboreaza si actualizeaza, ori de câte ori este necesar, programul achiziiilor
- realizeaza managementul financiar al asistenei financiare
- urmareste si verifica eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate astfel încât sa respecte regulile de
eligibilitate a cheltuielilor conform legislaiei
în vigoare
- informeaza echipa de implementare cu privire la orice problema, întârziere identificata si
elaboreaza propuneri de remediere a problemelor
aparute

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
Nume/Prenume
Data naşterii
Cetăţenie

Felea , Augusta Maria
28/08/1958
România

Educaţie
Oct 2004 - Iun 2008

Contabilitate si informatica de gestiune
Universitatea 1 Decembrie 1918
Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

Sep 1973 - Iun 1977

Evidenta economica financiara
Liceul Economic
Str. Călimanului nr. 1, Municipiul Târgu Mureş, cod poştal -, judeţul Mureş, România

Experienţă
Ian 1990 -

Consilier superior buget-contabilitate
Primăria Oraşului Abrud
Str. Piata Eroilor nr. 1, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

Competenţe
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Certificat de absolvire a
cursului COMUNICARE IN
LIMBA ENGLEZA"
Certificat de absolvire Utilizarea calculator - initiere Permisul european de
conducere a computerului
start
Certificat absolvire program
perfectionare
Diploma de absolvire

Certificat de absolvire a
cursulu
Certificat de absovire a
programului de perfectionare
--Certificat de absolvire a
cursului de perfectionare

organizat Universitatea 1 Decembrie 1918 in anul 2014 eliberat de
MMFPSPV
MinisterulMuncii, Solidaritilii Sociale si Familiei, Ministerul Educaliei, Cercetarii
si Tineretului 2006
ECDL Romania 2006

Expert Financiar -2008
Diploma de absolvire a cursurilor "Sistem de Educatie la Distanta
pentru Administratia Publica"cu tematica Managementul resurselor
umane,Comunicarea in managementul institutional, Managementul
public si Management Financiar 2000
Certificat de absolvire a cursului de perfectionare specializare pentru
ocupatia "manager resurse umane"2012
''CO"NTABILITATE PUBLICA SI CLASIFICATIE BUGETAM " 2OL5
ACHIZITII PU BLICE,CADRU L NO RMATIV SI PROCEDURAL" anul 2016

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

A2 - Utilizator
elementar nivel2

3.

Rol:

Scriere
A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

Pronunţie
A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

Responsabil promovare

Nume persoană:

Furdui Sorina Daniela

Codul ocupaţiei:

261103 consilier juridic

Atribuţii:

Conversaţie

- identifica activitaile necesare pentru asigurarea transparenei si publicitai proiectului aflat în
derulare
- gestioneaza imaginea publica a proiectului
- îndeplineste toate activitaile legate de rolul de purtator de cuvânt
- coordoneaza activitatea de organizare de evenimente care au ca rol promovarea proiectului
- realizeaza cu ajutorul echipei de proiecte, materiale informative
- organizeaza si arhiveaza documentele activitaii desfasurate
- elaboreaza rapoarte periodice proprii privind activitatea de promovare
- ofera consultana în promovarea proiectului, prin mijloace specifice stabilite prin Cererea de
Finanare si în Manualul de Identitatea Vizuala
pentru Programul Operaional Regional
- asigura respectarea legalitaii si conformitaii tuturor activitailor si aciunilor de informare
Monitorizarea si controlarea contractantului de management de proiect se va realiza pe baza unui
contract ferm de prestari servicii. Principalele
activitai de management care vor face o

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
Nume/Prenume
Data naşterii
Cetăţenie

Furdui, Sorina Daniela
24/06/1967
România

Educaţie
Oct 2010 - Iun 2012

Marketing şi managementul firmei
Universitatea 1 Decembrie 1918
Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

Oct 1999 - Iun 2002

Drept
Universitatea 1 Decembrie 1918
Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

Sep 1981 - Iun 1985

Electronică şi automatizare
Liceul HCC
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Str. Republicii nr. 18, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

4.

Rol:

Asistent manager

Nume persoană:

Furdui Monica

Codul ocupaţiei:

334303 asistent manager

Atribuţii:

Asistent managerul de proiect asista pe managerul de proiect in toate
problemele ce tin de managementul de proiect.
- Este Omniprezent la diversele activitati ale proiectului in scopul de a asigura
diverse activitati specifice componentei de secretariat si administrare a
proiectului.
- Asistarea (secondarea) managerului de proiect cu scopul degrevării acestuia
de problemele de rutina, pe tot timpul implementarii proiectului.
- In functie de situatie angajatul va indeplini orice alte sarcini primite de la
seful sau direct, managerul de proiect, corespunzator competentelor sale
profesionale.

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
Nume/Prenume
Data naşterii
Cetăţenie

Furdui, Monica
13/09/1968
România

Educaţie
2007 - 2009

Asistent medical
Scoala Postliceala Sanitara
Str. Ampoiului nr. 2, Municipiul Alba Iulia, cod poştal -, judeţul Alba, România

2002 - 2006

Asisten medic generalist
Universitatea Lucian Blaga
Str. Bulevardul Victoriei nr. 10, Municipiul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

1982 - 1986

Diploma bacalaureat
Liceul Sanitar
Str. Ostirii nr. 5, Municipiul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

Experienţă
2011 -

Asistent medical A.T.I
Spitalul Orasenesc Abrud
Str. Republicii nr. 13, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Vorbire
Scriere

Audiţie
engleza

5.

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Rol:

Scriere
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Conversaţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

Pronunţie
A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

Responsabil tehnic

Nume persoană:

Vatca Daniel

Codul ocupaţiei:

214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

Atribuţii:

Responsabilul tehnic va avea urmatoarele atributii:
-va face parte din echipa tehnica si va raspunde de problemele tehnice in implementarea
activitatilor specifice,
- va coordona procesul de realizare a activitatilor determinate de achizitia, instalarea si punerea in
functiune a echipamentelor medicale. In vederea implementarii proiectului, va fi contractat un
prestator de servicii de consultanta specializata in management de proiect, a carui responsabilitati
principale vor fi asistenta si pregatirea documentelor transmise catre Organismul Intermediar.
-va intocmi rapoarte saptamanale privind progresul lucrarilor de constructie a obiectivului de
investitie
-va efectua vizite zilnice la santier pe intreaga perioadei de executiei a lucrarilor de constructie
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-va fi in legatura permanenta cu firma de constructie pentru a evita orice problema care ar putea
aparea pe parcursul derularii lucrariilor de constructie
-va participa la sedintele organizate de managerul de proiect si va prezenta rapoartele intocmit

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
Nume/Prenume
Data naşterii
Cetăţenie

Vatca, Daniel
15/06/1966
România

Educaţie
2012 - 2014

Urbanism si amenajarea teritoriului
Universiatea Politehnica Timisoara
Str. Piaţa Victoriei nr. 2, Judeţul Timiş, cod poştal -, judeţul Timiş, România

1985 - 1991

inginer constructor, specializarea instalatii
Institutul Politehnic Cluj Napoca
Str. Strada Memorandumului nr. 28, Judeţul Cluj, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Experienţă
Feb 1992 -

Arhitect sef
Primaria Orasului Abrud
Str. Piata Eroilor nr. 1, Oraş Abrud, cod poştal -, judeţul Alba, România

6.

Rol:

Responsabil achizitii

Nume persoană:

Boncutiu Mihaela Dacia

Codul ocupaţiei:

214946 expert achizitii publice

Atribuţii:

Responsabilul cu achizitiile va avea urmatoarele atributii:
-elaborarea documentatiei pentru achizitiile publice
-actualizarea planului de achizitii de cate ori va fi necesar
- Urmarirea conformitatii dosarelor de achizitii publice aferente proiectului conform cerintelor
programului si a contractului de finantare;
-urmarirea derularii procedurilor de achizitie publice
-urmarirea derularii contractelor in cadrul proiectului
-incadrarea contractelor in graficul de desfasurare al activitatilor pentru respectarea obiectivelor si
indicatorilor proiectului

Cerinţe din fişa postului

Curriculum vitae
Nume/Prenume
Data naşterii
Cetăţenie

Boncutiu , Mihaela Dacia
07/05/1974
România

Resurse materiale implicate
Amplasament 1

Pus la dispoziţie de: ORAŞ ABRUD (Lider)

Resurse materiale - echipamente IT, mobilier
Adresa:Strada Piata Eroilor nr. 1, Localitatea: Oraş Abrud, Cod poştal: -, Judeţul: Alba, Ţara: România

Resursă

Cantitate

Partener

Primăria Oraşului Abrud dispune de resurse materiale pentru
implementare prezentului proiect. În cadrul primărie sunt puse
la dispoziţia echipei de proiect următoarele resurse materiale :
- Desktop PC 3 buc
- Imprimanta A3 1 buc
- Imprimanta A4 1 buc
- Multifunctionala 1 buc

13 buc

ORAŞ ABRUD
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Resursă

Cantitate

Partener

- Birou 3 buc
- Scaun birou 3 buc
- Fax 1 buc

Activităţi previzionate
Activitate: Activităţi realizate înainte de depunerea cereri de finanţare
Subactivităţi
I.1 Elaborare documentatie tehnico
null
economica
4 Iunie 2018 - 5 Iulie 2018
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
I.2 Elaborare Cerere de finantare

null

5 Iulie 2018 - 25 Iulie 2018
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
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Activitate: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivităţi
II.1 Organizarea proceduriilor de achiziţie

null

Decembrie 2019 - Mai 2022
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
II.2 Publicitate si informare

null

Decembrie 2019 - Mai 2022
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
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tehnico-administrative
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
II.3 Intocmire proiect tehnic

null

Ianuarie 2020 - Martie 2020
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
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- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
II.4 Consultanţă

null

Decembrie 2019 - Mai 2022
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
II.5 Executia obiectivului de investitii

null

Mai 2020 - Noiembrie 2021
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
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Rezultate previzionate 1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
II.6 Asistenta tehnica din partea
null
proiectantului si dirigentie de santier
Mai 2020 - Noiembrie 2021
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
-
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II.7 Achizitionare dotari si utilaje

null

Iunie 2020 - Mai 2022
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
II.8 Audit financiar

null
Mai 2022 - Mai 2022
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
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- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
II.9 Promovarea obiectivului de investitii

Se va publica un anunt in ziarul local privind inceperea implementarii proiectului. De asemenea,
in luna mai a anului 2021 se va publica un anunt privind sfarsitul perioadei de implementare

Decembrie 2019 - Mai 2022
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
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Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
II.10 verificarea tehnica de calitate a
null
proiectului si cheltuieli necesare în
vederea obinerii de avize si autorizaii”
Februarie 2020 - Februarie 2020
ORAŞ ABRUD
Amplasamente Resurse materiale - echipamente IT, mobilier - Str. Piata Eroilor, nr. 1, Oraş Abrud, judeţul
Alba, România
Rezultate previzionate 3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE
CLĂDIRE C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN
AMBULATORIU) ŞI AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al
ambulatoriului prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de
rezistenta si realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu),
zugraveli lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie
antiderapanta, faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru
achizitia utilajelor si dotarilor
4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
1. Organizarea infrastructurii de proiect
4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative

DURATA PROIECTULUI: 48 luni
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BUGETUL PROIECTULUI
Buget - Activităţi şi cheltuieli
Componenta 1 Lider- ORAŞ ABRUD
Activitatea: Activităţi realizate înainte de depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: I.1 Elaborare documentatie tehnico economica
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare şi inginerie
Descrierea cheltuielii
Pretul pentru intocmirea documentatiei tehnico economice include si tariful pentru expertiza tehnica, audit si studiu geotehnic
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

51,000.00

Valoare totală [LEI]

51,000.00

51,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

51,000.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

51,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,020.35

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

51,000.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

49,979.65

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contract si factura
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate înainte de depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: I.2 Elaborare Cerere de finantare
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanţă
Descrierea cheltuielii
Elaborarea cererii de finantare a fost realizata in cadrul Primariei Orasului Abrud
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

0.00

Valoare totală [LEI]

0.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

0.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

0.00

Valoare TVA [LEI]

0.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

0.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

0.00

TVA eligibil [LEI]

0.00

Public [LEI]

0.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- ORAŞ ABRUD
nu este cazul
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.1 Organizarea proceduriilor de achiziţie
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanţă
Descrierea cheltuielii
Se va contracta o firma specializata in domeniu pentru organizarea procedurilor de achizitie
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

10,000.00

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]

238.08

TVA eligibil [LEI]

1,900.00

Public [LEI]

11,900.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

11,661.92

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contract si factura
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.2 Publicitate si informare
Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate
Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului
Descrierea cheltuielii
Se vor achizitiona urmatoarele:
- afis format A2 la sediul de implementare
- panour permanent la finalul implementari
- autocolante - 20 buc
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

7,000.00

Valoare totală [LEI]

8,330.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

7,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

8,330.00

Valoare TVA [LEI]

1,330.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

7,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

166.66

TVA eligibil [LEI]

1,330.00

Public [LEI]

8,330.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

8,163.34

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1 Lider- ORAŞ ABRUD
Justificarea cheltuielii
chitante, facturi
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.3 Intocmire proiect tehnic
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare şi inginerie
Descrierea cheltuielii
Intocmire proiect tehnic si detalii de executie
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

112,665.00

Valoare totală [LEI]

134,071.35

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

112,665.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

134,071.35

Valoare TVA [LEI]

21,406.35

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

112,665.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,682.37

TVA eligibil [LEI]

21,406.35

Public [LEI]

134,071.35

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

131,388.98

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contract si factura
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.3 Intocmire proiect tehnic
Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
Descrierea cheltuielii
Comisioane, cote, taxe privind obtinerea autorizatie de construire
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

26,704.00

Valoare totală [LEI]

31,777.76

26,704.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

31,777.76

Valoare TVA [LEI]

5,073.76

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

26,704.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

635.77

TVA eligibil [LEI]

5,073.76

Public [LEI]

31,777.76

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

31,141.99

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
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Componenta 1 Lider- ORAŞ ABRUD
chitante, facturi
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.4 Consultanţă
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 45 - cheltuieli pentru consultanţă
Descrierea cheltuielii
8Managementul de proiect pentrul obiectul de investitii - se va contracta o firma pentru implementarea proiectului
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

69,778.00

Valoare totală [LEI]

83,035.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

69,778.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

83,035.82

Valoare TVA [LEI]

13,257.82

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

69,778.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,661.30

TVA eligibil [LEI]

13,257.82

Public [LEI]

83,035.82

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

81,374.52

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contract si factura
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.5 Executia obiectivului de investitii
Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Subcategorie cheltuială eligibilă: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Descrierea cheltuielii
Reabilitare si bransarea retea apa-canal
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

50,223.00

Valoare totală [LEI]

59,765.37

50,223.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

59,765.37

Valoare TVA [LEI]

9,542.37

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

50,223.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,195.73

TVA eligibil [LEI]

9,542.37

Public [LEI]

59,765.37

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

58,569.64

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contracte si facturi
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Componenta 1 Lider- ORAŞ ABRUD
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.5 Executia obiectivului de investitii
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii
Descrierea cheltuielii
Executia lucrarilor de reabilitare, modernizare si extindere a corpului de ambulatoriu si montaj utilaje
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,204,063.00

Valoare totală [LEI]

5,002,834.97

4,204,063.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,002,834.97

Valoare TVA [LEI]

798,771.97

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,204,063.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

100,091.72

TVA eligibil [LEI]

798,771.97

Public [LEI]

5,002,834.97

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,902,743.25

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contracte si facturi
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.5 Executia obiectivului de investitii
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier
Subcategorie cheltuială eligibilă: 57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
Descrierea cheltuielii
Lucrari de construire privind organizarea de santier
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

58,256.00

Valoare totală [LEI]

69,324.64

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

58,256.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

69,324.64

Valoare TVA [LEI]

11,068.64

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

58,256.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,386.98

TVA eligibil [LEI]

11,068.64

Public [LEI]

69,324.64

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

67,937.66

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contract si factura
Documente justificative
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Componenta 1 Lider- ORAŞ ABRUD
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.5 Executia obiectivului de investitii
Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute
Subcategorie cheltuială eligibilă: 60 - cheltuieli diverse şi neprevăzute
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli diverse si neprevazute
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

53,525.00

Valoare totală [LEI]

63,694.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

53,525.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

63,694.75

Valoare TVA [LEI]

10,169.75

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

53,525.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

1,274.34

TVA eligibil [LEI]

10,169.75

Public [LEI]

63,694.75

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

62,420.41

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contracte si facturi
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.6 Asistenta tehnica din partea proiectantului si dirigentie de santier
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnică
Descrierea cheltuielii
Prestari servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului si dirigentie de santier
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

84,495.00

Valoare totală [LEI]

100,549.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

84,495.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

100,549.05

Valoare TVA [LEI]

16,054.05

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

84,495.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

2,011.68

TVA eligibil [LEI]

16,054.05

Public [LEI]

100,549.05

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

98,537.37

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contracte si facturi
Documente justificative
-
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Componenta 1 Lider- ORAŞ ABRUD

Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.7 Achizitionare dotari si utilaje
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază
Subcategorie cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)
Descrierea cheltuielii
Achizitionare de dotari si utilaje
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,251,215.00

Valoare totală [LEI]

5,058,945.85

4,251,215.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,058,945.85

Valoare TVA [LEI]

807,730.85

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,251,215.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

101,214.33

TVA eligibil [LEI]

807,730.85

Public [LEI]

5,058,945.85

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

4,957,731.52

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contracte si facturi
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.8 Audit financiar
Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect
Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect
Descrierea cheltuielii
Auditul financiar al proiectul - se va contract o firma distincta pentru elaborarea auditului
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

15,000.00

Valoare totală [LEI]

17,850.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

15,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

17,850.00

Valoare TVA [LEI]

2,850.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

15,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

357.12

TVA eligibil [LEI]

2,850.00

Public [LEI]

17,850.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

17,492.88

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contract si factura
Documente justificative
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Componenta 1 Lider- ORAŞ ABRUD
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.9 Promovarea obiectivului de investitii
Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate
Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţat
Descrierea cheltuielii
Se vor achizitiona anunturi in ziarele locale la inceputul si sfarsitul perioade de implementare
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]
Valoare totală (fără TVA) [LEI]

1,000.00

Valoare totală [LEI]

1,190.00

1,000.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

1,190.00

Valoare TVA [LEI]

190.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

1,000.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

23.80

TVA eligibil [LEI]

190.00

Public [LEI]

1,190.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

1,166.20

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contract si factura
Documente justificative
Activitatea: Activităţi realizate după depunerea cereri de finanţare
Subactivitatea: II.10 verificarea tehnica de calitate a proiectului si cheltuieli necesare în vederea obinerii de avize si autorizaii”
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare şi inginerie
Descrierea cheltuielii
Cheltuieli cu verificare tehnica de calitate a proiectului si cheltuieli necesare in vederea obtinerii de avize si autorizatii
Achiziţie:
ID dosar achiziţie:
Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Pret unitar (fără TVA) [LEI]

4,750.00

Valoare totală [LEI]

5,652.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,750.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

5,652.50

Valoare TVA [LEI]

902.50

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

4,750.00

Contributia proprie eligibilă [LEI]

112.29

TVA eligibil [LEI]

902.50

Public [LEI]

5,652.50

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

5,540.21

TVA Neeligibil [LEI]
Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat:
Categoria de ajutor de stat:
Subcategoria de ajutor de stat:
Justificarea cheltuielii
contract si factura
Documente justificative
-

44

Componente

Componenta 1 Lider- ORAŞ ABRUD

Parteneri

ORAŞ ABRUD

Total
proiect

1

Cheltuiei totale
Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
eligibile
eligibile
proiect
actualizate proiect neactualizate
proiect
10,699,922.06

10,699,922.06

Intensitatea
intervenţiei

0.00

214,072.52

0.00

97.9993

10,699,922.06 10,699,922.06 10,699,922.06 10,699,922.06 10,485,849.54

0.00

214,072.52

0.00

97.9993

0.00

214,072.52

0.00

97.9993

10,699,922.06

10,699,922.06

10,699,922.06

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
contribuţie proprie neeligibile proiect
ajutor de stat

Cheltuieli totale
nerambursabile

10,485,849.54

10,699,922.06

10,699,922.06

Public

10,699,922.06

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
eligibile
eligibile
proiect
actualizate proiect neactualizate
proiect

Public

10,485,849.54

Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale Cheltuieli totale
Cheltuieli totale
contribuţie proprie neeligibile proiect
ajutor de stat

Intensitatea
intervenţiei

Buget - Plan anual de cheltuieli
Componenta 1
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60,520.00

2,441,988.00

4,150,257.38

4,047,156.68

0.00

Buget - Rezultate
Componenta 1
Nr.
Detalii rezultat
crt
1. 1. Organizarea infrastructurii de proiect

Buget eligibil
0.00 ( 0.00 %)

4 Decizii atribuirii detaliate personal de proiect
Manager de proiect - 1
Asistent manager de proiect - 1
Responsabil financiar -1
Responsabil promovare - 1
- o strategie de evaluare periodica a resurselor umane implicate in proiect
-1 birou pus la dispozitia managementului de proiect cat si pentru desfasurarea activitatilor
tehnico-administrative
2. 4. Promovarea intensa a investitiei
Cel putin 5 apariti in mass media audio-vizuala
Panou de vizualizare a proiectului de investitii, pozitionat pe imobilul modernizat
3. 2. Licitatii
-- 1 proiect tehnic finalizat
- documentatii de atribuire pentru achizitia de lucrari si pentru servicii de management al
investitiei
-1 contract incheiat pentru executia lucrarilor ( sau mai multe), contracte incheiate pentru achizitia
utilajelor si dotarilor
4. 3. REABILITARE, MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AMBULATORIU CU ÎNGLOBARE CLĂDIRE
C8 (PROPUSĂ PENTRU SCHIMB DE DESTINAŢIE DIN MAGAZIE ÎN AMBULATORIU) ŞI
AMENAJARE INCINTĂ
- sistemul constructiv este mixt din cadre de beton armat şi zidarie portanta de 30cm si 25cm;
- zidurile interioare de compartimentare se vor realiza din caramida de 25cm, 15cm despectiv
12cm;
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9,520.00 ( 0.09 %)

5,133,517.00 ( 47.98 %)

5,556,885.06 ( 51.93 %)

Nr.
crt

Detalii rezultat

Buget eligibil

- sarpanta se va realiza din lemn de răşinoase, ecarisat şi ignifugat şi va sprijini pe placa de
beton armat de peste etaj, iar invelitoarea va fi din tigla de tabla;
- suprafata construita a extinderii este de 405mp, suprafata desfasurata fiind de 880mp;
- investitia propusa presupune si recompartimentarea spatiului interior existent al ambulatoriului
prin desfacerea unuor ziduri de compartimentare, realizare goluri in pereti de rezistenta si
realizare pereti noi din zidarie usoara;
- intreaga cladire va fi prevazuta cu trotuar de garda, cu panta spre exterior de 2%;
- cota terenului sistematizat va fi la -0,90m, respectiv -0,30m fata de cota ±0,00 a cladirii.
- finisaje exterioare: tencuieli decorative (culoare alb) si tamplarie PVC alb cu geam termopan.
- finisaje interioare: covor PVC (care nu degajă fum şi gaze toxice în caz de incendiu), zugraveli
lavabile (rezistente la dezifectanti, respectiv la decontaminari radioactive), gresie antiderapanta,
faianta.
- dotarea cladirii cu un ascensor cu doua statii pentru a facilita accesul la etajul cladirii
- dotarea ambulatoriului cu aparatura specifica
- se va extinde cu doua corpuri independente separate printr-un rost antiseismic cuprinzand si
acutala magazie C8 din care se vor pastra doi pereti exteriori. Functionalitatea actuala ca si
magazie a cladirii C8 seva inlocui in cladire ambulato
Buget eligibil total

10,699,922.06 (100.00 %)

Buget - Amplasament
Componenta 1
Cod regiune Regiune
RO12 Centru

Judeţ

Buget eligibil

Alba

10,699,922.06 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

10,699,922.06 (100.00 %)

Total ajutor de stat

Ajutor de stat
0.00 (

0.00 %)

0.00 (

0.00 %)

Buget - Câmp de intervenţie
Componenta 1
Cod

Categorie câmp de intervenţie

053

Infrastructuri de sănătate

Buget eligibil
10,699,922.06 ( 100.00 %)
Buget eligibil total

10,699,922.06 (100.00 %)

Buget - Formă de finanţare
Componenta 1
Cod

Formă de finanţare

Buget eligibil

01

Grant nerambursabil

10,699,922.06 ( 100.00 %)
Buget eligibil total

10,699,922.06 (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu
Componenta 1
Cod
02

Tip teritoriu

Buget eligibil

Mici zone urbane (densitate medie a populaţiei > 5 000 de locuitori)

10,699,922.06 ( 100.00 %)
Buget eligibil total

Buget - Obiectiv tematic
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10,699,922.06 (100.00 %)

Componenta 1
Cod
9

Tip obiectiv tematic

Buget eligibil

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi a oricărei forme de
discriminare

10,699,922.06 ( 100.00 %)

Buget eligibil total

10,699,922.06 (100.00 %)

Graficul de rambursare
Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor
Data începere proiect: 20-12-2019
Data încheiere proiect: 31-05-2022
Data încheiere efectivă proiect: 21-05-2021
Nr. cererii

Tipul Cererii

Data estimată de transmitere
a Cererii către AM

Valoare eligibilă estimată
aferentă cererii [LEI]

1

cerere de rambursare clasica
intermediara

27-12-2019

60,520.00

10

cerere de rambursare clasica
intermediara

30-04-2021

425,416.20

11

cerere de rambursare clasica
intermediara

26-05-2021

425,416.20

12

cerere de rambursare clasica
intermediara

30-06-2021

425,416.20

13

cerere de rambursare clasica
intermediara

31-08-2021

425,416.20

14

cerere de rambursare clasica
intermediara

30-09-2021

425,416.20

15

cerere de rambursare clasica
intermediara

30-11-2021

1,172,343.98

16

cerere de rambursare clasica
intermediara

31-01-2022

1,011,789.17

17

cerere de rambursare clasica
intermediara

28-02-2022

1,011,789.17

18

cerere de rambursare clasica
intermediara

31-03-2022

1,011,789.17

19

cerere de rambursare clasica finala

31-05-2022

1,011,789.17

2

cerere de rambursare clasica
intermediara

28-02-2020

314,907.00

3

cerere de rambursare clasica
intermediara

30-04-2020

425,416.20

4

cerere de rambursare clasica
intermediara

30-06-2020

425,416.20

5

cerere de rambursare clasica
intermediara

31-08-2020

425,416.20

6

cerere de rambursare clasica
intermediara

30-10-2020

425,416.20

7

cerere de rambursare clasica
intermediara

28-12-2020

425,416.20

8

cerere de rambursare clasica
intermediara

26-02-2021

425,416.20

9

cerere de rambursare clasica
intermediara

31-03-2021

425,416.20

Contractare
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Detaliere cerere de clarificări
Introducere
Nr. 46383/29.11.2019
Stimate Domnule Primar,
Avand in vedere solicitarea dumneavoastra, transmisa prin aplicatia MySMIS, privind modificarea prin Notificare a Anexei 2 – Cererea de
finantare,sectíunile :Plan achiziţii, Resurse umane implicate, Metodologie, Activităţi previzionate, Buget-Plan anual de cheltuieli si Graficul
de rambursare” , va informam ca am deblocat respectivele sectiuni pentru efectuarea modificarilor solicitate.
Modificarile se vor efectua in conformitate cu prevederile Contractului de finanare nr. 4809/07.10.2019, Anexa 1 - Conditii specifice,
Sectiunea I - Conditii specifice aplicabile POR 2014 - 2020, Articolul 8 Completarea Conditiilor generale cu privire la modificarea
contractului de finantare, alin. 13 “Prin excepie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condiiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin
notificare, modificari asupra Anexei 2 (doi) – Cererea de finantare, punctele referitoare la Activitaile proiectului si Calendarul
activitailor,atunci când aceste modificari vizeaza exclusiv planificarea în timp a acestora precum si punctul referitor la Achizitiile derulate în
cadrul Proiectului, atunci când vizeaza exclusiv planificarea în timp a achizitiilor, schimbarea tipului de procedura, cumularea mai multor
achizitii într-o singura procedura, separarea unei achizitii în mai multe proceduri (cu respectarea prevederilor legislaiei în vigoare), cu
conditia ca aceste modificari sa nu afecteze bugetul proiectului, perioada de implementare si sa respecte prevederile contractuale legale
în vigoare.
Va aducem la cunostinta ca in situatia in care modificarile efectuate in cadrul cererii de finantare, ca urmare a notificarii nr.1, transmisa
prin aplicatia MySMIS , afecteaza si alte anexe ale contractului de finantare este necesara actualizarea informatiilor si in cadrul acestor
anexe si incarcarea lor in aplicatia MYSMIS la sectiunile deblocate.
Concluzie cerere de clarificări
Având în vedere cele menionate anterior, va solicitam sa transmiteti raspunsul pâna cel tarziu la data de 04.12.2019.

Răspuns introducere
În conformitate cu prevederile Contractului de finanţare nr. 4809/07.10.2019, Anexa 1 - Condiţii specifice, Secţiunea I Condiţii specifice aplicabile POR 2014 - 2020, Articolul 8 Completarea Condiţiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanţare,
alin. 13 “Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) din Condiţiile generale, Beneficiarul poate efectua, prin notificare, modificări asupra
Anexei 2 (doi) – Cererea de finanţare, punctele referitoare la Activităţile proiectului şi Calendarul activităţilor, atunci când aceste modificări
vizează exclusiv planificarea în timp a acestora precum şi punctul referitor la Achiziţiile derulate în cadrul Proiectului, atunci când vizează
exclusiv planificarea în timp a achiziţiilor, schimbarea tipului de procedură, cumularea mai multor achiziţii într-o singură procedură, separarea
unei achiziţii în mai multe proceduri (cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare), cu condiţia ca aceste modificări să nu afecteze bugetul
proiectului, perioada de implementare şi să respecte prevederile contractuale legale în vigoare. Modificările prevăzute în prezentul alin. vor fi
aduse la cunoştinţa OI şi AM, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la intrarea în vigoarea a modificărilor, sub sancţiunea
inopozabilităţii acestora faţă de AM.”
O altă modificare propusă prin intermediul notificării nr. 1, este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, Condiţii Generale,
Articolul 9 – Modificări şi completări, alin. 7 ”Prin excepţie de la prevederile alin. 1 , Contractul de finanţare poate fi modificat prin notificare
adresată AM/OI, în următoarele situaţii:
a) Modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului în limita a 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) stabilită de AM/OI, cu
condiţia încadrării în limitele maxime prevăzute în ghidul solicitantului, după caz, prin respectarea termenului egal la nivelul Programului
Operaţional, având în vedere că acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte limitele mai sus menţionate, cu justificarea
motivelor care au condus la aceasta;
b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiaşi capitol bugetar/categorie bugetară, 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 depăşească perioada de implementare a proiectului;
e) Modificarea graficului de prefinanţare/rambursare/plata cheltuielilor eligibile”;
Răspuns concluzie
Modificarea necesară vizează punctul c),d) şi e).
Menţionăm faptul că modificările nu afectează scopul, obiectivele proiectului şi rezultatele estimate.
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Descriere
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04/10/2018

Planse arhitectura 6

04/10/2018

Fisa de post Felea

04/10/2018

Planse arhitectura 9

04/10/2018

Planse arhitectura 10

Arhitectura 6.pdf

Fisa de post felea.pdf
F59EEEB6F1DA696D859F3E9445324B0A41171E69DBE44151B273266
4F5D23723
Arhitectura 9.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 10.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

48

Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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04/10/2018
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Planse arhitectura 19
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Planse arhitectura 21

04/10/2018

Planse arhitectura 23
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Planse arhitectura 22

04/10/2018

Planse arhitectura 24

04/10/2018

Bilant 2017

04/10/2018

Cont de executie venituri 2017

04/10/2018

Cont de executie - venituri 2017

04/10/2018

Cont rezultat patrimonial 2017

04/10/2018

CV-financiar

04/10/2018

Declaratie pe proprie raspundere

04/10/2018

Liste cantitati F3

04/10/2018

Liste cantitati F2

04/10/2018

Extras CF

04/10/2018

Lista cantitati - F1

04/10/2018

Planse arhitectura 7

04/10/2018

Planse arhitectura 8

04/10/2018

Planse arhitectura 12

04/10/2018

Planse arhitectura 13

Arhitectura 11.pdf

Arhitectura 14.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 16.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 17.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 18.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 19.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 20.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 21.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 23.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 22.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 24.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Bilant 2017.pdf
E58B796329ABB7D481245E857330E9E67813DB9BF5BCAE2EB5464F
90F345D366
Cont de executie venituri 2017.pdf
35738150EFD6B3B63D70C44BCB5190A0E1CAC74F961F33F11DED01
EDD3BE2F10
Cont de executie-venituri 2017.pdf
A654084FD16EF2D2A758BEC69090B085D7A4D049C41D10AA0C38FB
FF786A6D61
Cont rezultat patrimonial 2017.pdf
A59C8F5046BBFD525096E4E2E75BFF0B195232FB0701108EC8F26E1
06A553AF7
CV-financiar.pdf
7472BF923E2715007857C4C33496FCA1D5A899AD9120C12A591D614
0BD2701B0
DECLARATIE.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
EXT_IE_Iluminat_Exterior_F3_lista_cantitati.pdf
F427C454DDE0C8D4DBEBA06A8ED5329989B88F7BAE966B3EE6AE6
D31C4E3C7AB
EXT_ILUMINAT_EXTERIOR_F2_centralizator_pe_obiect.pdf
A4E1B05911190731A6E6CC68510339E74A52923F214675193FAAB3C
5702628B3
Extras CF.pdf
349AB1EE637BC0F0497406DD7D68A84A682112FD4F06857B4692DF
CDD9E7C5FA
F1_centralizator_pe_obiectiv.pdf
68DDF4E84E1C7C4AA6DB91BED2EFF01AF8CA10CAFC1590F0DE4D
742E557C3910
Arhitectura 7.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 8.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 12.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 13.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

04/10/2018

Calcul gradului de indatorare

04/10/2018

Declaratie eligibilitate TVA

04/10/2018

Fisa de post Furdui

04/10/2018

Fisa de post Plesa

04/10/2018

Fise MF

04/10/2018

Raspuns solicitare clarificari

04/10/2018

HCL constituirea consiliu local

04/10/2018

Incheiere CF

04/10/2018

Incheiere primar

04/10/2018

Planse instalatii 1

04/10/2018

Planse instalatii 2

04/10/2018

Anexa 8

04/10/2018

Bilant spital 2014

04/10/2018

Bilant spital 2015

04/10/2018

Bilant spital 2016

04/10/2018

Planse arhitectura 2

04/10/2018

Planse arhitectura 3

04/10/2018

Planse arhitectura 5

04/10/2018

Planse instalatii 3

04/10/2018

Planse instalatii 4

04/10/2018

Planse instalatii 5

04/10/2018

Planse instalatii 6

04/10/2018

Planse instalatii 7

04/10/2018

Planse instalatii 8

04/10/2018

Planse instalatii 9

Calcul gradului de indatorare.pdf

Declaratie eligibilitate TVa.pdf
305FAE7926D419CEE5AFEF06C6A8FF00E51EFEDCFAB8D6E902F68
A6F9AF596EF
Fisa de post Furdui.pdf
2B6684FEB901556DA17A13CECC59E93E3F7F0E9281812AB82A8DFA
6378872C3D
Fisa de post Plesa.pdf
862808F251B9E69A09057BE9E86874307FE1B6DF6FE688065FDDD40
1C57ECD5F
FISE MF.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Raspuns solicitare clarificare.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
HCL constituire consiliu local.pdf
3601630F48ECFEC55DDF27774450DF1E59869A44FE208B6E37D4440
BFBF1DBF4
Incheiere CF.pdf
F9AAA036432443109CF63F38586224291AF5DE087F84313C18554B83
3443D132
Incheiere primar.pdf
D296F684D8F98347E26DE99132DA665F953B83A5C0B422D5C71CAC
2B37F1783D
Instalatii 1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Instalatii 2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Anexa 8 Nota incadrare in standardele de cost 8_1_A_Ambulatorii.pdf
563987588C8694D9A00A8B388A9630C4F896607E29B1E9E8A64E8801
E437D090
2014.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
2015.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
2016.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 5.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Instalatii 3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Instalatii 4.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Instalatii 5.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Instalatii 6.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Instalatii 7.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Instalatii 8.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Instalatii 9.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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04/10/2018

Planse instalatii 10

04/10/2018

Plan de amplasament

04/10/2018

Planse rezistenta 1

04/10/2018

Planse rezistenta 2

04/10/2018

Planse rezistenta 3

04/10/2018

SF ABRUD

04/10/2018

Sume incasate ambulatoriu

04/10/2018

Tabel centralizator numere cadastrale

04/10/2018

Anexa 6

04/10/2018

Deviz general

04/10/2018

Bilant spital 2017

04/10/2018

Anexa HCL

04/10/2018

Bilant spital 2013

04/10/2018

Planse arhitectura 1

04/10/2018

Planse arhitectura 4

15/10/2018

Raspuns solicitare de clarificari 2

15/10/2018

Studiu fezabilitate

15/10/2018

Lista de echipamente

15/10/2018

Nota

15/10/2018

Lista de cantitati iluminat exterior 1

15/10/2018

Lista de cantitati iluminat exterior 2

15/10/2018

Asistent manager - fisa postului

15/10/2018

Indicatori de executie bugetara

15/10/2018

HCL aprobare indicatori

15/10/2018

Lista de cantitati iluminat exterior 3

Instalatii 10.pdf

Plan amplasament.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
plansa r1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
plansa r2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
plansa r3.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
SF ABRUD 1.pdf
15D4FC0D25FE9B30EC096607FBA5D2EE99B176D053CFD3C7B4BCF
3BEEA88D55E
SUME INCASATE AMBULATORIU.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Tabel centralizator numere cadastrale.pdf
C594093C2F5A0E7DDBF725F5C7C0AFE147B1B48633156929AC7EEC
B9A6BA9629
Anexa 6 Lista de echipamente,

dotari,lucrari sau servicii.pdf

4C8176E70E106C8C0FD300DA13FA9CC2356F86FFC25C1D51301D4C
7FFB6E6925
deviz general abrud.pdf
398B58369ACE7BD3B9D3C991C6A006E01214701C7BD92C77040C08
2F7BCEB781
2017.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
anexa hcl.pdf
3F21FCF95107E0B4F8C408C24E62034CA3B557A1EE6A5D1B0486393
A3AAA7F41
2013.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Arhitectura 4.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Scan1.pdf
49FFFB3AF66F040DBD85D905A42E145077BEE8C1909538831FE629E
11EAA6E75
SF ABRUD 2.pdf
F589AEAF39CBBD1578C012A37E836B905EA9C0A138009AFC2332C9
C1345E9149
Lista echipamente.pdf
D8A7ABE0BEC2B8EF07313585B9256FF768016DDEF1B5801CF23625
C124F33004
Nota asumata de proiectant.pdf
AD91BB8E467D01717402BA0274EE19DB56997F83FFE055D0DB603D
F1B21EB869
F1_centralizator_pe_obiectiv.pdf
F5F65344015020C3153C43444B66FFB7998442AAADE5761C04D51E3
4EFFAD832
EXT_ILUMINAT_EXTERIOR_F2_centralizator_pe_obiect.pdf
DB8B819883EC5DAE6B348F7FD9C2BFEC0E3E82142DB64F5C9ECBB
0AF1C9EFE2B
Asistent manager.pdf
EA41A6345F2896E35F37A14BB8319795B6991B3CF2075280ED7A7B8
CEEF5644A
Scan1 (2).pdf
39DCE54A8F917C33E4790AA2DE14F12D23AE4C731EC7CF73859633
4A5D6F8DD3
Scan1 (1).pdf
1BACE8D57CE164594494E61620CD499B60C25281EA963344A144922
D746D3F31
EXT_IE_Iluminat_Exterior_F3_lista_cantitati.pdf
42F282A37E859E07BD6837101D8AEFAE3255566A529B78A4C170B68
1310B57F7
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Fişier

Dată încărcare fişier

Descriere

EA41A6345F2896E35F37A14BB8319795B6991B3CF2075280ED7A7B8
CEEF5644A

15/10/2018

Fisa postului asistent manager

22/05/2019

Declaratie TVA

22/05/2019

Anexa 4- grafic rambursare

22/05/2019

Lista de echipamente si/sau servici si/sau dotari

22/05/2019

Certificat de atestare fiscala

22/05/2019

Certificat de cazier fiscal

22/05/2019

Declaratie eligibilitate

22/05/2019

Declaratie solicitant

22/05/2019

Devize

22/05/2019

Extras CF actualizat

22/05/2019

Fisa fundamentare a investitie propuse

22/05/2019

Raspuns clarificari 5

22/05/2019

Anexa 23

22/05/2019

Structura organizatorica

22/05/2019

SF parte scrisa

22/05/2019

HCL 31

22/05/2019

HCL 30

22/05/2019

Formular 23

22/05/2019

Certificat de atestare fiscala 2

22/05/2019

Acordul unitatii sanitare

03/12/2019

N1- Notificare

Fisa postului.pdf

CONTRACTARE 1 Declaratie TVa CAE 1.pdf
305FAE7926D419CEE5AFEF06C6A8FF00E51EFEDCFAB8D6E902F68
A6F9AF596EF
CONTRACTARE 1 -Anexa 4 - grafic cereri de rambursare.pdf
6C395E9927C2F631102614F42E5B24DB65BEC7A6934198C60181B6F
FB596D3C8
CONTRACTARE 1 -Anexa 6 lista de echipamente si

lucrari.pdf

409966B61911103C952CD4E5D0D892763CA374CD9C8E4240007FD7
D39BC05DF6
CONTRACTARE 1 -Certificat de atestare fiscala.pdf
9CF31FB17E268271E7397C5776D4F4D50EC4937BF08798CD335F19D
70EEE4EB2
CONTRACTARE 1 -Certificat de cazier fiscal.pdf
825B0F1C603CF168E9090CF214C708F3C793763157838698521B9964
8BE8716E
CONTRACTARE 1 -Declaratie eligibilitate.pdf
509940489890F0E4EE557FC98B1A9521D00253596556C0627AB5F120
D3F89122
CONTRACTARE 1 -Declaratie solicitant.pdf
BBC5040CCD788012AEB1030D7387704B4255109DF50EFAB495468C
157561DC70
CONTRACTARE 1 -Devize tehnice ETF2.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CONTRACTARE 1 -Extras CF.pdf
C566529608BB6C47FE7BA470F89A4F782112DF00822B8EA1C17C16B
925119AB9
CONTRACTARE 1 -Fisa fundamentare.pdf
31CAD31F246B01F6A88CBBC95ECDB383B19C2E453075D63FD9CAD
B3B0B5733AE
Raspuns clarificari 5.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CONTRACTARE 1 -Anexa 23.pdf
3FB51C22E96B67818CB6125928EB63045EB2481EF8D7709466E2BAE
F01D15522
CONTRACTARE 1 Structura organizatorica spital.pdf
39F20A222F64A0E0DB11349764662FA043071973725BD78CC9EAA20
91536F2BE
CONTRACTARE 1 -SF PARTE SCRISA ETF 2.pdf
B54EF88783C35D1549E52C98028BCBE6838792DCC2F2CE59E1FAE2
9DA86C577C
CONTRACTARE 1 HCL 31.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CONTRACTARE 1 HCL 30.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CONTRACTARE 1 -Formular bugetar 23.pdf
F598C23F358F8BB03644E6F4D1377C705B93D3B2EB0D220BFBCED0
FFBC33C01F
CONTRACTARE 1 -Certificat de atestare fiscala 2.pdf
5A1A0EC4D6077C738FC7B961CC017ED405AE3630D6ACAE0FC48A2
CB2F54F2F8C
CONTRACTARE 1 -Acord spital.pdf
E141A8A9E5785E9B8CC8855DFFE39C92B3397E8B1CC9D8BCD5325
02DAABA4354
N1.pdf
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Nicolae Simina, CNP 1680524010011, posesor al CI seria AX, nr. 475283, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
ORAŞ ABRUD, 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 ORAŞ ABRUD, 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, ORAŞ ABRUD, 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 Nicolae Simina.

Data
03/12/2019 16:08:17

Nicolae
Simina

Semnat digital
de Nicolae
Simina
Data:
2019.12.05
10:51:48 +02'00'

Nicolae
Simina
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Semnat digital
de Nicolae
Simina
Data:
2019.12.03
16:11:12 +02'00'

