
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

         PROIECT 
 

    HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea proiectului (cererea de finanțare) „Creşterea Eficienţei 
Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT L5” 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

26.07.2018; 
   Având în vedere rapoartele nr.113989/2018 al Direcţiei Elaborare şi Implementare 

Proiecte și nr. ______/2018 al Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea proiectul (cererea de finantare) „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova-CEERT 
L5”;  
 În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/29.06.2006 
privind finantele publice locale, Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele 
operationale, cu modificarile si completarile ulterioare şi Ghidul solicitantului – Condiții 
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 
3801/27.07.2017; 
   În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.d, art.45, alin.2 lit.e, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

   Art.1.Se aprobă proiectul (cererea de finantare) cu titlul „Creşterea Eficienţei 
Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – 
CEERT L5”, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă valoarea totală a cererii de finanţare „Creşterea Eficienţei Energetice 
în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”, în 
cuantum de 3.912.724,15 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă - 
3.562.937,58  lei şi valoare totală neeligibilă - 349.786,57 lei. 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Craiova si Asociaţiei de 
proprietari nr.9 Lapus, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât si contribuția de 40% din valoarea eligibila a proiectului, în 
cuantum de 1.774.961,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul 
Craiova – CEERT L5”. 

Art.4. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile, în cuantum 
de 808.579,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente 



  

C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu destinație locuința, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice. 

Art.5. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în 
cuantum de 179.257,22 lei, reprezentând, dupa caz: 
I. 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
II.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație locuința, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice, 
III.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu alta destinație decât 
cea de locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a 
Solicitantului sau a autoritaților si instituțiilor publice; 

Art.6. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revine 
Asociației de proprietari nr.9 Lapus si Asociației de proprietari nr.5 Lapus, este in 
conformitate cu Capitolul IV - Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi 
neeligibile, art.6(2) din contractele: Asociației de proprietari nr.9 Lapus 
nr.133126/23.10.2017 pentru Bl.1, nr.133128/23.10.2017 pentru Bl.2, 
nr.133133/23.10.2017 pentru Bl.3, şi Asociaţiei de proprietari nr.5 Lapus 
nr.133120/23.10.2017 pentru Bl.U2, nr.133123/23.10.2017 pentru Bl.U9, potrivit 
caruia  sumele plătite de către Unitatea administrativ- teritorială aferente 
contribuţiei asociaţiei de proprietari, pentru lucrările de creştere  a performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe vor fi recuperate prin taxa de reabilitare termică,  
instituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 31.08.2017, în termen de 
10 ani, cu începere din data de 1 a celei de-a doua luni următoare încheierii 
procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare termică. 

Art.7. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totala a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul 
implementării proiectului, precum si resursele financiare necesare implementării 
optime a proiectului in condiţiile rambursării  ulterioare a cheltuielilor eligibile din 
instrumente structurale, respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părţi ce revine 
fiecărei asociaţii de proprietari din valoarea proiectului. 

Art.8.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
finantare și toate actele necesare depunerii și implementării proiectului. 

  Art.9. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico – Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei  
hotărâri. 

 
 

 
 

                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR, 



  

                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova                                                                        Aprobat 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                   Primar                            
Nr.113989/                                                                                              Mihail Genoiu 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                          
                                                                                                                      Director Executiv D.E.F. 

                                                                                                                                 Lucia Stefan      
 
 
 
 

Raport 
privind aprobarea proiectului (cererii de finantare) „Creşterea Eficienţei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” si a cheltuielilor 
aferente, in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de 
evaluare si selectie, Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3-
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
Investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale 
 

 
 

 Programul OperaŃional Regional (POR) este documentul strategic care 
implementează elemente ale Strategiei NaŃionale de Dezvoltare Regională din cadrul 
Planului NaŃional de Dezvoltare (PND) şi contribuie, alături de celelalte programe 
operaŃionale (Programul OperaŃional Sectorial Infrastructura de Transport, Programul 
OperaŃional Sectorial Creşterea competitivităŃii economice etc.), la realizarea 
obiectivului Strategiei NaŃionale de Dezvoltare Regională şi al Cadrului NaŃional 
Strategic de ReferinŃă, respectiv diminuarea disparităŃilor de dezvoltare economică şi 
socială dintre România şi media dezvoltării statelor membre ale UE.   
          Prin Programul OperaŃional Regional (POR), in cadrul Prioritatea de Investiții 3.1-
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și 
în sectorul locuințelor, au fost finanŃate investiŃii pentru creşterea eficienŃei energetice 
a clădirilor rezidenŃiale.       

In cadrul operatiunii A, principalul rezultat preconizat ca urmare a promovarii 
investitiilor cu scopul de a imbunatati eficienta energetica in cladirile rezidentiale il 
constituie reducerea consumului de energie in sectorul locuintelor.  

Municipiul Craiova a procedat la semnarea unui numar de 46 de contracte cu 
Asociatiile de proprietari din municipiul Craiova care si-au manifestat acordul in acest 
sens. Obiectul acestor contracte a fost acela de a încredinŃa unităŃii administrativ- 
teritoriale Municipiul Craiova stabilirea şi efectuarea măsurilor şi acŃiunilor ce se impun 
pentru pregătirea, contractarea şi implementarea unui proiect pentru creşterea 
performantei energetice a blocului de locuinŃe, în condiŃiile şi cu respectarea 
prevederilor  ghidului solicitantului pentru accesarea fondurilor  în cadrul programului 
operational mentionat. 
 ÎmbunătăŃirea eficienŃei energetice în clădirile rezidenŃiale contribuie la crearea 
şi menŃinerea de locuri de muncă, cu efect asupra contracarării recesiunii economice, 
prin impulsionarea industriei de construcŃii, precum şi a industriilor conexe extrem de 
afectate de criza economică.   
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Obiectivul general al proiectului „Creşterea EficienŃei Energetice în cadrul 
clădirilor RezidenŢiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” consta in imbunatatirea 
conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii sociale 
prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte. 

Obiectivele  specifice al proiectului  sunt urmatoarele:  
1. Creşterea eficienŃei energetice în cladirile rezidenŃiale din Municipiul Craiova prin 

reabilitarea termica a 5 blocuri de locuinŃe din cartierul Lăpuş .    
2. Micşorarea consumului de energie termica pentru încălzirea a 5 blocuri de 

locuinŃe din cartierul Lăpuş prin reducerea pierderilor de caldura.   
Având în vedere oportunitatea oferită de POR in cadrul Prioritatea de Investiții 3.1-
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și 
în sectorul locuințelor, autoritatea a depus cererea de finanŃare cu titlul „Creşterea 
Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT 
L5” în cadrul apelului de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI. 
Aceasta cerere de finanŃare cuprinde urmatoarele blocuri: 

• Bloc 1 situat în Municipiul Craiova , strada Grigore Pleşoianu, nr.2 
• Bloc 2 situat în Municipiul Craiova , strada Grigore Pleşoianu, nr.4 
• Bloc 3 situat în Municipiul Craiova , strada Grigore Pleşoianu, nr.6 
• Blocul U2 situat în Municipiul Craiova, strada Tehnicii, nr.5 
• Blocul U9 situat în Municipiul Craiova , strada Calea Bucuresti, nr.90 

La depunerea cererii au fost încărcate documentaŃii de proiectare în faza DALI aprobate 
prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Craiova după cum urmează: 

• HCL nr.24 privind  aprobarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃii 
la blocul 1, strada Grigore Pleşoianu, nr.2, 

• HCL nr.25 privind  aprobarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃii 
la blocul 2, strada Grigore Pleşoianu, nr.4, 

• HCL nr.26 privind  aprobarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃii 
la blocul 3, strada Grigore Pleşoianu, nr.6, 

• HCL nr.22 privind  aprobarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃii 
la blocul U2, strada Tehnicii, nr.5, 

• HCL nr.23 privind  aprobarea DocumentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃii 
la blocul U9, strada  Calea Bucuresti, nr.90. 

Premergător acestui demers au fost obŃinute hotărârile adunarilor generale ale 
Asociatiilor de proprietari privind aprobarea documentaŃiei elaborate de catre S.C HARD 
EXPERT CONSULTING SRL în baza contractelor de achiziŃie publică . 

Realizarea reabilitarii termice a anvelopei blocurilor care fac obiectul proiectului de 
fata va conduce la cresterea eficientei energetice prin economia de energie folosită, 
reducerea poluării şi scăderea consumurilor.  

Dezvoltarea urbanistica a oraşului in perioada anterioara anului 1989 a cunoscut o 
amploare deosebita in ceea ce priveşte construcŃia de locuinŃe multietajate majoritatea 
făcând obiectul unor proiecte tipizate. Fondul de locuinŃe multietajate construit 
începând cu  anul 1950 si până in anii 1970, a fost realizat  majoritar din structuri de 
zidărie portanta  de cărămidă  si  planşee din beton armat. Odată cu dezvoltarea 
industrializării in domeniul construcŃiilor, începând cu anul 1970 au fost promovate si s-
au dezvoltat cu repeziciune construcŃiile de locuinŃe multietajate având o structura 
realizata  din elemente prefabricate din beton armat. 
 Ritmul accelerat in care s-au realizat aceste locuinŃe după anul 1970 si termenele 
limita de finalizare de cele mai multe ori imposibil de atins, au afectat  deseori 
calitatea execuŃiei lucrărilor, prin nerespectarea timpului standard de priza al 
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betoanelor si mortarelor, precum si a execuŃiei corecte a straturilor termo si 
hidroizolante aplicate la  elementele anvelopei. 

De asemenea standardele de calcul termotehnic de la data realizării construcŃiilor 
de acest gen nu mai corespund cu cerinŃele actuale ale standardelor europene.  

 In prezent pe întreg teritoriul Municipiului Craiova se afla cca. 3600 de blocuri de 
locuinŃe care din construcŃie prezintă  un grad de izolare termica destul de scăzut, iar in 
ultimii  ani, proprietarii locuinŃelor au finanŃat intervenŃii parŃiale de reabilitare 
termica, majoritatea neautorizate si in lipsa unei expertize tehnice şi  energetice 
elaborate de persoane atestate in acest sens. 

În conformitate cu Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, 
aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 3801/27.07.2017, prin Hcl nr.344/31.08.2017 au 
fost stabilite ratele de co-finanŃare ale Municipiului Craiova şi asociaŃiilor de proprietari, 
precum şi mecanismul de recuperare a sumelor plătite de catre Municipiul Craiova 
pentru blocurile de locuinŃe incluse în POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1-
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a utilizării 
energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și 
în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale. 

  Ratele de co-finanŃare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 
• 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de 

Dezvoltare Regională şi bugetul de stat, în proporție de 82% F.E.D.R., respectiv 18% 
buget de stat; 

• 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publică Locală şi 
AsociaŃia de proprietari. 

Municipiul Craiova are obligaŃia de a asigura resursele financiare pentru 
acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun cererea de finanŃare 
(cheltuieli eligibile şi neeligibile), în condiŃiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile 
eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat, respectiv recuperării ulterioare a cotei-părŃi 
ce revine fiecărei asociaŃii de proprietari din valoarea componentei respective 
(cheltuieli eligibile şi neeligibile). 

    ContribuŃia AsociaŃiei de proprietari nr.9 Lapus (cheltuieli eligibile şi 
neeligibile), conform contractelor nr.133126/23.10.2017 pentru Bl.1, 
nr.133128/23.10.2017 pentru Bl.2, nr.133133/23.10.2017 pentru Bl.3, şi AsociaŃiei de 
proprietari nr.5 Lapus nr.133120/23.10.2017 pentru Bl.U2, nr.133123/23.10.2017 pentru 
Bl.U9, si  Ghidului solicitantului-Conditii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul 
POR 2014-2020 pentru  apelul de proiecte POR/AP/2017/3/3.1/A/2/7 Regiuni– Axa 
prioritara 3 – Sprijinirea tranziŃiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, 
Prioritatea de investiŃii 3.1, - Sprijinira eficientei energetice, a gestionarii inteligente a 
energiei şi a utilizarii energiei din surse regenerabile  în infrastructurile publice, inclusiv 
în clădirile publice, şi în sectorul locuintelor - OPERATIUNEA A - CLĂDIRI REZIDENłIALE, 
unde C+M+E - reprezintă cheltuielile prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.1, 1.2, 2, 4, 
5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei: 

I. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E  corespunzătoare: 
- apartamentelor cu destinaŃie locuinŃă (inclusiv apartamentelor declarate la 

ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică, cu destinaŃie 
locuinŃă), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităŃilor 
şi instituŃiilor publice; 

- apartamentelor cu destinaŃie de spaŃii comerciale sau spaŃii cu altă 
destinaŃie decât cea de locuinŃă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor 
juridice, a Solicitantului sau a autorităŃilor şi instituŃiilor publice. 

  Proprietarii vor suporta în proporŃie de 100% cheltuielile ce revin spaŃiilor 
respective, proporŃional cu cota-parte indiviză de proprietate. 
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II. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E1 (cheltuieli eligibile) şi 25% din 
valoarea cheltuielilor aferente C+M+E1 (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare 

- apartamentelor cu destinaŃie locuinŃă (inclusiv apartamentelor declarate 
la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate 
economică, cu destinaŃie locuință), aflate în proprietatea persoanelor 
fizice. 

Prin adresa ADR SV Oltenia nr. 18533/13.07.2018 inregistrata la Primaria 
Municipiului Craiova cu nr.113274/16.07.2018 proiectul „Creşterea EficienŃei 
Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”, 
avand codul SMIS 121430, a fost selectat pentru finantare si demarata etapa 
precontractuala. 

Astfel in conformitate cu declaratia de anagajament si cu ultima forma a 
bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie: 
• valoarea totala a proiectului(cererii de finantare) „Creşterea EficienŃei Energetice 

în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”, este in 
cuantum de 3.912.724,15 lei (inclusiv TVA) din care valoare totala eligibila 
3.562.937,58  lei si valoare totala neeligibila de 349.786,57 lei; 

• contribuţia proprie în proiect a Municipiului Craiova si AsociaŃiilor de proprietari nr.9 
Lapus si nr.5 Lapus, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât si contribuţia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, în cuantum de 
1.774.961,60 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului „Creşterea EficienŃei 
Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”: 
• contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 808.579,00 
lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E 
corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, 
• contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 
179.257,22 lei, reprezentând, dupa caz, 
- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu 
destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a 
autoritaţilor si instituţiilor publice 
- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu 
destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, aflate 
în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a 
autoritaţilor si instituţiilor publice; 
• mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revine Asociaţiei de 
proprietari nr.9 Lapus este in conformitate cu Capitolul IV - Mecanismul de recuperare a 
cheltuielilor eligibile şi neeligibile din contractele: nr.133126/23.10.2017 pentru Bl.1, 
nr.133128/23.10.2017 pentru Bl.2, nr.133133/23.10.2017 pentru Bl.3, şi AsociaŃiei de 
proprietari nr.5 Lapus nr.133120/23.10.2017 pentru Bl.U2, nr.133123/23.10.2017 pentru 
Bl.U9, respectiv ”(2) Sumele plătite de către Unitatea administrativ- teritorială aferente 
contribuŃiei asociaŃiei de proprietari, pentru lucrările de creştere  a performanŃei 
energetice a blocurilor de locuinŃe vor fi recuperate prin taxa de reabilitare termică,  
instituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 31.08.2017, în termen de 10 
ani, cu începere din data de 1 a celei de-a doua luni următoare încheierii procesului 
verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor de reabilitare termică;”. 

          Fata de cele expuse,  in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), 
litera d) din Legea nr. 215/2001 republicata privind administratia publica locala, art. 44, 
alin. (1) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 759/2007 
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate 
prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare şi Ghidul 
solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte 
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cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, aprobat prin  Ordinul M.D.R.A.P.F.E. 
3801/27.07.2017, HCL nr.344/31.08.2017 cu aprobarea ratelor de co-finanŃare ale 
Municipiului Craiova şi asociaŃiilor de proprietari, precum şi mecanismul de recuperare a 
sumelor plătite de catre Municipiul Craiova pentru blocurile de locuinŃe incluse în POR 
2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de Investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 
publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri 
rezidențiale.  prin prezentul raport în vederea semnării contractului de finanŃare şi 
implementării proiectului „Creşterea EficienŃei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”  supunem aprobarii Consiliului Local 
al Municipiului Craiova  următoarele: 
 

 
1.  Se aprobă proiectul(cererea de finantare) cu titlul „Creşterea EficienŃei 

Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” 
conform Anexei  nr.1 ce face parte integrantă din prezentul raport; 

2. Se aprobă valoarea totala a cererii de finantare „Creşterea EficienŃei 
Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”, in 
cuantum de 3.912.724,15 lei (inclusiv TVA) din care valoare totala eligibila 3.562.937,58  
lei si valoare totala neeligibila de 349.786,57 lei; 
• contribuţia proprie în proiect a Municipiului Craiova si AsociaŃiei de proprietari nr.9 
Lapus, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si 
contribuţia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, în cuantum de 1.774.961,60 lei, 
reprezentând cofinanţarea proiectului „Creşterea EficienŃei Energetice în cadrul 
clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”: 
• contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 808.579,00 
lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E 
corespunzatoare apartamentelor cu destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice; 
• contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 
179.257,22 lei, reprezentând, dupa caz, 
- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu 
destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a 
autoritaţilor si instituţiilor publice 
- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu 
destinaţie de spaţii comerciale sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, aflate 
în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a 
autoritaţilor si instituţiilor publice; 
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• mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revine Asociaţiei de 
proprietari nr.9 Lapus si Asociaţiei de proprietari nr.5 Lapus, este in conformitate cu 
Capitolul IV - Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, Art.6(2) 
din contractele: Asociaţiei de proprietari nr.9 Lapus nr.133126/23.10.2017 pentru Bl.1, 
nr.133128/23.10.2017 pentru Bl.2, nr.133133/23.10.2017 pentru Bl.3, şi AsociaŃiei de 
proprietari nr.5 Lapus nr.133120/23.10.2017 pentru Bl.U2, nr.133123/23.10.2017 pentru 
Bl.U9, potrivit caruia - Sumele plătite de către Unitatea administrativ - teritorială 
aferente contribuŃiei asociaŃiei de proprietari, pentru lucrările de creştere  a 
performanŃei energetice a blocurilor de locuinŃe vor fi recuperate prin taxa de 
reabilitare termică,  instituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 
31.08.2017, în termen de 10 ani, cu începere din data de 1 a celei de-a doua luni 
următoare încheierii procesului verbal de recepŃie la terminarea lucrărilor de reabilitare 
termică. 
 

 

     3. Consiliul Local al Municipiului Craiova va asigura valoarea totala a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul implementării 
proiectului, precum si resursele financiare necesare implementării optime a proiectului 
in condiŃiile rambursării  ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 
respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părŃi ce revine fiecărei asociaŃii de proprietari 
din valoarea proiectului. 
    4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de 
finantare și toate actele necesare depunerii și implementării proiectului. 
 

 
 

Pt.Director Executiv 
Dana Mihaela Bosoteanu 

 
                                                                                    Pt. Sef Birou, 
                                                                                    Marius Chetoiu 

 
 

Intocmit, 
Ref.Stroe Tiberiu  

Insp.Oana Radulescu 
Insp.Dicianu Marinela  

Insp.Iancu Andreea  
Insp.Grigorie Alisa  

 
                                                                                  
                                                                      
      Vizat pentru legalitate, 
          Cons.jr. Dana Mihaela Bosoteanu                                                 

 
 
 

 
 



  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 116009 / 19.07. 2018   

 
 
 
 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 

 

   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 113989/2018  întocmit de Direcția Elaborare și Implementare Proiecte 
prin care se supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova proiectului (cererii de 
finantare) „Creşterea EficienŃei Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din 
Municipiul Craiova – CEERT L5” si a cheltuielilor aferente, in conformitate cu ultima 
forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie, Programul Operational 
Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente, a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-
Clădiri rezidențiale 
 
 

- in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (4), litera d) din Legea nr. 215/2001 
republicata privind administratia publica locala, art. 44, alin. (1) din Legea nr. 
273/29.06.2006 privind finantele publice locale, HG nr. 759/2007 privind regulile 
de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin 
programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare şi Ghidul 
solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, aprobat prin  Ordinul 
M.D.R.A.P.F.E. 3801/27.07.2017, HCL nr.344/31.08.2017 cu aprobarea ratelor de 
co-finanŃare ale Municipiului Craiova şi asociaŃiilor de proprietari, precum şi 
mecanismul de recuperare a sumelor plătite de catre Municipiul Craiova pentru 
blocurile de locuinŃe incluse în POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 
3.1-Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente, a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice și în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale. 

- Potrivit Legii nr. 514/2013 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier 
juridic; 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
           AVIZĂM FAVORABIL 

 

Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte  privind adoptarea de către 
Consiliul Local al Municipiului Craiova  a unei hotarâri privind: 

1.  Aprobarea proiectul(cererea de finantare) cu titlul „Creşterea EficienŃei 
Energetice în cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5” conform 
Anexei  nr.1 ce face parte integrantă din prezentul raport; 

2. Aprobarea valorii totala a cererii de finantare „Creşterea EficienŃei Energetice în 
cadrul clădirilor RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”, in cuantum de 
3.912.724,15 lei (inclusiv TVA) din care valoare totala eligibila 3.562.937,58  lei si valoare 
totala neeligibila de 349.786,57 lei; 
• contribuţia proprie în proiect a Municipiului Craiova si AsociaŃiei de proprietari nr.9 Lapus, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contribuţia de 
40% din valoarea eligibila a proiectului, în cuantum de 1.774.961,60 lei, reprezentând 
cofinanţarea proiectului „Creşterea EficienŃei Energetice în cadrul clădirilor 
RezidenȚiale din Municipiul Craiova – CEERT L5”: 
• contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 808.579,00 lei, 
reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzatoare 
apartamentelor cu destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 
• contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 179.257,22 
lei, reprezentând, dupa caz, 
- 25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor 
cu destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu 
destinaţie locuinţa, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a 
autoritaţilor si instituţiilor publice 
- 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare apartamentelor cu 
destinație de spații comerciale sau spații cu alta destinație decât cea de locuința, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autoritaților si 
instituțiilor publice; 
• mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile si neeligibile, ce revine Asociaţiei de 
proprietari nr.9 Lapus si Asociaţiei de proprietari nr.5 Lapus, este in conformitate cu 
Capitolul IV - Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, art.6(2) din 
contractele: Asociaţiei de proprietari nr.9 Lapus nr.133126/23.10.2017 pentru Bl.1, 
nr.133128/23.10.2017 pentru Bl.2, nr.133133/23.10.2017 pentru Bl.3, şi AsociaŃiei de 
proprietari nr.5 Lapus nr.133120/23.10.2017 pentru Bl.U2, nr.133123/23.10.2017 pentru 
Bl.U9, potrivit caruia  sumele plătite de către Unitatea administrativ- teritorială aferente 
contribuŃiei asociaŃiei de proprietari, pentru lucrările de creştere  a performanŃei 
energetice a blocurilor de locuinŃe vor fi recuperate prin taxa de reabilitare termică,  
instituită conform Hotărârii Consiliului Local nr. 344 din 31.08.2017, în termen de 10 ani, cu 
începere din data de 1 a celei de-a doua luni următoare încheierii procesului verbal de 
recepŃie la terminarea lucrărilor de reabilitare termică. 
  3. Asigurarea de catre Consiliul Local al Municipiului Craiova a valorii totale a cheltuielilor 
neeligibile, cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor apărea în timpul implementării 
proiectului, precum si resursele financiare necesare implementării optime a proiectului in 
condiŃiile rambursării  ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 
respectiv a recuperării ulterioare a cotei-părŃi ce revine fiecărei asociaŃii de proprietari din 
valoarea proiectului. 
 



  

 
    4. Împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze contractul de finantare și 
toate actele necesare depunerii și implementării proiectului. 
 
 
 
 Director Executiv,                            Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                                                   consilier juridic 

                                                                                               Dana Mihaela Boșoteanu 



Instituţia: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia)

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

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

Număr de înregistrare…………….........

Semnătura……………………………..

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

CERERE DE FINANŢARE

Program Operaţional Regional

Cod apel: POR/173/3/1/Creşterea eficienţei
energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile
publice şi sistemele de iluminat public,
îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari

Cod proiect 121430

Titlul proiectului
Cresterea Eficientei Energetice in cadrul
cladirilor RezidenTiale din Municipiul
Craiova - CEERT L5

Componenta 1 POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI

Axa Prioritară Sprijinirea tranziţiei către o economie cu
emisii scăzute de carbon

Operaţiunea

Creşterea eficienţei energetice în clădirile
rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de
iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor RezidenTiale din Municipiul Craiova - CEERT L5

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

MUNICIPIUL CRAIOVADenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4417214Cod de înregistrare fiscală/CIF:

18314Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Municipiul Craiova, România, Str. A. I. Cuza nr. 7, , judeţul Dolj, cod poştal -, România

0251419589 / -

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 02/08/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

implementare@primariacraiova.roAdresa e-mail:

Pagina Web: www.primariacraiova.ro

Primar

Mihail Genoiu

- / 0251419589

implementare@primariacraiova.ro

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

Trezoreria
Municipiului Craiova

Mitropolit Firmilian, nr.1,
Localitate Municipiul Craiova,
Cod postal: 200585,Dolj,
România

RO69TREZ29121
A426900XXXX

21A426900 Municipiul
Craiova

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICPIULUI
CRAIOVA

MITROPOLIT FIRMILIAN , nr.1,
Localitate Municipiul Craiova,
Cod postal: 200585,Dolj,
România

RO12TREZ29121
A480101XXXX

21A480101 MUNICIPIUL
CRAIOVA

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
CRAIOVA

MITROPOLIT FIRMILIAN , nr.1,
Localitate Municipiul Craiova,
Cod postal: 200585,Dolj,
România

RO56TREZ29121
A480102XXXX

21A480102 MUNICIPIUL
CRAIOVA

TREZROBU

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
CRAIOVA

MITROPOLIT FIRMILIAN , nr.1,
Localitate Municipiul Craiova,
Cod postal: 200585,Dolj,
România

RO03TREZ29121
A480103XXXX

21A480103 MUNICIPIUL
CRAIOVA

TREZROBU

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior
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Cod SMIS:

CRAIOVA WATER PARK-COMPLEX DE AGREMENT ACVATIC IN PARCUL TINERETULUI DIN
MUNICIPIUL CRAIOVA

14794

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2174 / 09 SEP 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

10 SEP 2011

30 APR 2017

Valoarea totală proiect: 84,838,109.64 LEI

58,605,878.55 LEIValoare eligibilă proiect:

58,605,878.55 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 29,302,939.27 LEI

Rambursare efectivă: 24,348,243.51 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 16 IAN 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

NU

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivele generale:
     - imbunatatirea infrastructurii turistice de agrement existente in municipiul Craiova;
     -  imbunatatirea calitatii actului de servicii de agrement si divertisment pentru cetatenii municipiului Craiova si turistii din regiunea
Oltenia;
     - atragerea unui numar cat mai ridicat de turisti si cresterea duratei medii a sejurului turistic la nivelul municipiului;
     - dezvoltarea economica a orasului si ridicarea nivelului de trai al cetatenilor sai prin valorificarea sectorului turistic.

Obiectivul specific:
     - crearea unei infrastructuri moderne de agrement, cu o arhitectura adecvata, care sa corespunda normelor actuale in vigoare si care
sa duca la cresterea potentialului turistic al municipiului Craiova.

Indicatori cantitativi:
? 300,00 mp zona acces pietonal acoperit
? 540,00 mp suprafata desfasurata zona restaurant reamenajata, din care 120,00 mp zona terasa
? 4000,00 mp suprafata desfasurata cladire pentru bazine acoperite si jocuri de apa
? 59,80 mp suprafata cladire cu destinatie grupuri sanitare si dusuri
? 30,00 mp suprafata cladire bufet
? 84,20 mp suprafata terasa bufet
? 300 m lungime lazy river amenajat
? 900 mp suprafata lazy river
? 10 mp x 6 suprafata podete
? 150 mp suprafata relax pool
? 80 mp suprafata pool bar
? 90 mp (30 mp x 3 unitati)suprafata camere de tratare a apei
? 500 mp suprafata bazin cu valuri, inclusiv camera masinii pentru valuri
? 900 mp suprafata plaja amenajata pentru bazinul cu valuri
? 150 mp suprafata bazin pentru copii-piscina tematica
? 600 mp suprafata bazin cu apa pentru copii si mobilier pentru joaca (water playground)
? 1250 mp suprafata piscina bazin
? 6000,00 mp suprafata totala amenajata pentru terenurile de sport (din care 30x40x1 teren de fotbal pe plaja; 22x11x3 terenuri
de tenis cu piciorul; 19x20x1 teren de volei pe plaja)
? 15000,00 mp suprafata totala paviment si alei pietonale amenajate
? 30000 mp suprafata totala spatii verzi amenajate
? 900,00 ml lungime imprejmuire teren
? 5,00 mp suprafata baza de observare exterioara pentru post salvare acvatica (5 buc)
? 5,00 mp suprafata baza de observare interioara  pentru post salvare acvatica (4 buc)
? 5 camere de supraveghere montate
? 1 panou cu afisaj electronic montat

Indicatori calitativi:
? cresterea cu 65% a suprafetelor amenajate ca piscine si bazine de inot;

Rezultate
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? cresterea cu 63 % a capacitatii de ocupare a strandurilor si piscinelor din municipiul Craiova in sezon;
? creşterea numărului sosirilor de turişti cu 17%.

Activitatea 1: Achizitionare servicii de proiectare pentru realizarea Studiului de fezabilitate.
Durata: 6,7 luni

Subactivitatea 1.1: Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de
proiectare pentru realizarea Studiului de fezabilitate.
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? elaborarea temei de proiectare;
? intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;
? publicarea in Sistemul Electronic al Achizitiilor publice a invitatiei de participare la procedura de atribuire a contractului de
servicii cu stabilirea datei limita de depunere si de deschidere a ofertelor
? analiza si evaluarea ofertelor depuse
? stabilirea ofertei castigatoare
? intocmirea si aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului de prestari servicii.
? Comunicarea rezultatului aplicarii procedurii.

Durata: 1 luna
Subactivitatea 1.2: Incheierea contractului de prestari servicii de proiectare pentru realizarea Studiului de

fezabilitate
? incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator.

Durata: 7 zile
Subactivitatea 1.3: Elaborare si receptionare Studiu de fezabilitate

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? predarea in varianta finala a documentelor studiului de fezabilitate catre beneficiar;
? intocmirea procesului verbal de receptie a documentelor de proiectare: studiu de fezabilitate.

Durata: 5 luni
Activitatea 2: Achizitionare servicii de proiectare pentru reactualizare si modificare Studiu de fezabilitate.

Durata: 1 luna
Subactivitatea 2.1: Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de

proiectare pentru realizarea Studiului de fezabilitate.
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
? elaborarea temei de proiectare.
? transmiterea invitatiei de participare
? primire oferta

Durata: 12 zile
Subactivitatea 2.2: Incheierea contractului de prestari servicii de proiectare pentru reactualizare si modificare Studiu

de fezabilitate
? evaluare si negociere oferta
? incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator.

Durata: 3 zile
Subactivitatea 2.3: Elaborare si receptionare Studiu de fezabilitate

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? predarea in varianta finala a documentelor studiului de fezabilitate catre beneficiar;
? intocmirea procesului verbal de receptie a documentelor de proiectare: studiu de fezabilitate.

Durata: 15 zile
Activitatea 3: Achizitionare servicii de elaborare Plan de afaceri.

Durata: 1 luna
Subactivitatea 3.1: Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de

elaborare Plan de Afaceri.
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;
? elaborare caiet de sarcini;
? transmiterea invitatiilor de participare catre firmele din baza de date proprie a institutiei;
? primire oferte;
? stabilirea ofertei castigatoare

Durata:10 zile
Subactivitatea 3.2: Incheierea contractului de prestari servicii de elaborare Plan de afaceri

? incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator.
Durata: 5 zile
Subactivitatea 3.3: Elaborare si receptionare Plan de afaceri

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? predarea in varianta finala a Planului de afaceri catre beneficiar;
? intocmirea procesului verbal de receptie a documentelor Planului de afaceri.

Durata: 15 zile
 Activitatea 4: Obtinere Certificat de Urbanism si Acord pentru protectia mediului

Durata: 10 zile
Activitatea 5: Stabilire echipa de elaborare si implementare proiect

Durata: 1 saptamana
Activtatea 6: Elaborare cerere de finantare

Durata: 20 zile
     Subactivitatea 6.1: Raport de progres privind elaborarea cererii de finantare
Durata: 2 zile

Activitatea 7: Depunere cerere de finantare
Durata: 5 zile

Activitati previzionate a se desfasura dupa depunerea cererii de finantare:
Activitatea 8: Obtinere avize ISC si Natura 2000.

Durata: 15 zile
Activitatea 9 : Achizitionare servicii de proiectare si realizare documente de proiectare: proiect tehnic, detalii de executie si proiect pentru
autorizatia de construire, obtinere autorizatie de construire.

Activităţi finanţate
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Durata: 7 luni
Subactivitatea 9.1: Organizarea procedurii de achizitie si incheierea contractului de prestari servicii de proiectare pentru elaborarea
Proiectului Tehnic (PT), Detalii de executie, (DDE) si proiect pentru autorizatia de construire (PAC).
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;
? publicarea in Sistemul Electronic al Achizitiilor publice a Anuntului de participare la licitatie cu stabilirea datei limita de
depunere si deschiderea ofertelor;
? analiza si evaluarea ofertelor depuse;
? stabilirea ofertei castigatoare;
? intocmirea si aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului prestari servicii de proiectare;
? comunicarea rezultatului aplicarii procedurii;
? incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator.
Durata: 3 luni
Subactivitatea 9.2: Elaborare si receptionare PT, DDE, PAC
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? verificarea de catre inginerul de specialitate (dirigintele de santier) a calitatii documentelor de
                      proiectare intocmite de proiectant;
? predarea in varianta finala a documentelor de proiectare catre beneficiar;
? intocmirea procesului verbal de receptie a documentelor de proiectare: proiect tehnic, detalii
?    de executie, proiect pentru autorizatia de construire.
Durata: 2 luni
Subactivitatea 9.3: Obtinere Autorizatie de construire
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire;
? obtinerea autorizatiei de construire.
Durata: 1 luna
Subactivitatea 9.4: Raport de progres privind realizare PT+DDE+PAC+obtinere autorizatie
 de construire
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? intocmirea raportului de progres privind realizare PT+DDE+PAC si obtinere autorizatie de
?  construire.
Durata: 1 luna
Activitatea 10: Semnarea Contractului de finantare.
Durata: 1 luna
Perioada de implementare a proiectului va cuprinde o etapa pregatitoare destinata incheierii contractelor publice de prestari servicii de
proiectare si executie lucrari, etapa propriu – zisa sau etapa principala a proiectului, destinata in principal lucrarilor de constructii, si etapa
finala, destinata actiunilor de vizibilitate a proiectului.
I. Activitati pregatitoare
Aceasta etapa a fost planificata la inceputul perioadei de implementare a proiectului pentru a asigura cadrul organizatoric si logistic
necesar desfasurarii ulterioare a celorlalte activitati.
In etapa pregatitoare se vor desfasura patru activitati de baza care cuprind fiecare mai multe subactivitati:
Activitatea 11: Intocmirea Planului de Actiune al Proiectului. Planul de Actiune al Proiectului va fi esalonat pe durata de implementare a
acestuia, cu accent pe stabilirea responsabilitatilor fiecarui membru din echipa de proiect si esalonarea alocarii de resurse. Astfel, se va
reface graficul privind desfasurarea activitatilor proiectului, cu definirea exacta a perioadelor de timp in care se realizeaza o activitate si
insusirea acestuia de catre toti membrii echipei.
Durata: 1 luna
Subactivitatea 11.1: Definirea fiselor postului pentru fiecare membru al echipei de proiect
In cadrul acestei subactivitati vor avea loc urmatoarele:
- pregatirea echipei de proiect formata din functionarii de specialitate ai Primariei Municipiului Craiova;
- stabilirea sarcinilor precise ale fiecarui membru al echipei de proiect;
- insusirea responsabilitatilor din cadrul proiectului de fiecare membru al echipei de proiect in parte;
- completarea fiselor postului cu noile responsabilitati pentru toti membrii echipei de proiect;
- includerea noilor sarcini legate de implementarea proiectului in programul zilnic de lucru.
Durata: 2 saptamani
Subactivitatea 11.2: Stabilirea metodologiei si a metodelor de abordare ale proiectului

In cadrul acestei subactivitati vor fi stabilite urmatoarele:
? metodologia de colaborare intre membrii echipei cat si cu constructorul;
? refacerea graficului de activitati al proiectului si programarea alocarii resurselor financiare pentru sustinerea proiectului;
? frecventa intalnirilor intre membrii echipei de proiect si constructor;
? metodele de evaluare intermediara a activitatilor proiectului.
Durata: 1 luna
Subactivitatea 11.3: Raport de progres privind aprobarea metodologiei de abordare a proiectului

In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
VI. intocmirea raportului de progres privind aprobarea metodologiei de abordare a proiectului
Durata: 2 saptamani
Activitatea 12: Realizarea unor activitati de publicitate a proiectului: publicare comunicat presa lansare proiect si montarea panourilor
pentru amplasare temporara
Durata: 8 luni
Subactivitatea 12.1: Conceperea comunicatului de presa pentru lansarea proiectului si a textului aferent panourilor pentru amplasarea
temporara si aprobarea acestuia din punct de vedere al respectarii identitatii vizuale, de catre reprezentantul organismului de
implementare.
Durata: 2 saptamani
Subactivitatea 12.2: Intocmirea documentelor necesare pentru achizitia serviciilor de publicare a comunicatului de presa intr-un cotidian
local si achizitionarea panourilor pentru amplasarea temporara
Durata: 3 luni si 2 saptamani
Subactivitatea 12.3: Publicarea comunicatului de presa si montarea panourilor
Durata: 4 luni

Activitatea 13: Atribuirea contractului de executie de lucrari de constructii
Durata: 16 luni

Subactivitatea 13.1: Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de
executie lucrari
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
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? intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertelor;
? publicarea in Sistemul Electronic al Achizitiilor publice a Anuntului de participare la licitatie cu stabilirea datei limita de
depunere si deschiderea ofertelor;
? analiza si evaluarea ofertelor depuse;
? stabilirea ofertei castigatoare;
? intocmirea si aprobarea raportului procedurii de atribuire a contractului de executie lucrari
? comunicarea rezultatului aplicarii procedurii;
? incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator.

Durata: 15 luni
Subactivitatea 13.2: Incheierea contractului de executie lucrari
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator.
Durata: 1 luna
Subactivitatea 13.3: Corelarea graficului de executie prezentat de firma castigatoare cu Planul de Actiune al Proiectului.
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? corelarea graficului de executie prezentat de firma castigatoare cu graficul de activitati al proiectului si cu Planul de Actiune al
Proiectului.
Durata: 1 luna
Subactivitatea 13.4: Raport de progres privind aprobarea graficului de esalonare a lucrarilor propuse de constructor.
In cadrul acestei subactivitati se vor realiza urmatoarele:
? intocmirea raportului de progres privind aprobarea graficului de esalonare a lucrarilor propuse de constructor;
Durata: 1 luna
Activitatea 14: Achizitionare servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor de executie

Durata:20 zile
Subactivitatea 14.1: Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de

asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor de executie
Procedura este inclusa in cadrul contractului de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic, pentru a asigura coerenta implementarii
proiectului in sensul ca proiectantul initial, obligat conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii sa asigure prezenta la fazele
determinante si stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, va acţiona în vederea soluţionării
neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor de orice natura.

Durata: 15 zile
Subactivitatea 14.2: Incheierea contractului de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul

derularii lucrarilor de executie
? Contract achizitie publica incheiat.

Durata: 5 zile
Activitatea 15: Achizitionare servicii de dirigentie de santier necesare pe parcursul derularii lucrarilor de executie

Durata: 6 luni si 2 saptamani
Subactivitatea 15.1: Organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de

dirigentie de santier
In cadrul acestei activitati se vor realiza urmatoarele:
? intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
? elaborarea temei de proiectare;
? transmiterea invitatiilor de participare;
? evaluarea si negocierea ofertelor;
? comunicarea rezultatului procedurii;

Durata: 6 luni
Subactivitatea 15.2: Incheierea contractului de dirigentie de santier

? incheierea contractului de achizitie publica cu ofertantul declarat castigator.
Durata: 2 saptamani

Pentru toate achizitiile facute in cadrul proiectului se vor respecta prevederile OUG 34/ 2006, cu completarile si modificarile ulterioare si
H.G. nr. 1660/2006 si principiile transparentei si concurentei loiale intre potentialii contractori, cu evitarea oricarui conflict de interese.
Documentatiile de atribuire si termenii de referinta pentru serviciile si lucrarile ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect vor fi intocmite de
Serviciul de Achizitii Publice din cadrul Primariei Municipiului Craiova pe baza cunostintelor specifice legate de procedurile de contractare
cat si a celor tehnice, de specialitate, in baza H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006.
II. Activitati propriu – zise sau activitati principale care constau in realizarea lucrarilor de constructii propuse prin proiect.
Activitatea 16: Realizarea unor actiuni premergatoare executiei de lucrari
Durata: 1 luna
Aceasta activitate va cuprinde urmatoarele:
? emiterea ordinului de inceperea lucrarilor;
? predarea amplasamentului catre firma care va executa lucrarile de constructii prin proiect;
? conceperea textului aferent panoului pentru amplasarea temporara;
? aprobarea continutului si formatului acestuia de catre reprezentantul organismului de implementare;
? achizitionarea  panoului pentru amplasarea temporara;
? montarea panoului.

Activitatea 17: Executia si receptia lucrarilor
                       Subactivitatea 17.1 Executia propriu – zisa a lucrarilor
Aceasta activitate va cuprinde urmatoarele:
? organizare de santier;
? lucrari propriu - zise: amenajare acces acoperit ce permite accesul pietonal in incinta parcului; amenajare cladire administrativa
(cabinet medical, vestiare, dusuri si grupuri sanitare); amenajare cladire pentru bazine acoperite si jocuri de apa; amenajare dusuri si
grupuri sanitare; amenajare zona lazy river cu zona de relax pool; amenajare bazin cu valuri si zona plaja; amenajare zona pentru copii
cu piscina tematica si elemente de joaca cu apa; amenajare combinatie un turn cu 2 tobogane spirala si un turn cu 5 tobogane,
amenajare terenuri de sport pe plaja (un teren de fotbal pe plaja, 3 terenuri de tenis cu piciorul, un teren de volei pe plaja); amenajare
paviment si alei pietonale; amenajare peisagistica si spatii verzi; lucrari de construire si amenajare baze de observare pentru post salvare
acvatica-salvamar.
? bransamente si retele interioare (apa canal, electric, gaz)
? amenajare retele exterioare (retea de apa, retea de canalizare, instalatie iluminat incinta, instalatie aspersoare)

Durata: 41 luni

         Subactivitatea 17.2: Obtinere Autorizatiei de construire pentru intrare in legalitate
In cadrul acestei subactivitati s-au realizat urmatoarele:
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Prin Nota de constatare întocmită în data de 29.07.2016, reprezentanţii Serviciului Disciplina in construcţii Afişaj Stradal şi Activitate
Comercială din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, în baza verificărilor efectuate în temeiul Legii nr. 50/1991, republicată cu
modificarile şi completarile ulterioare au dispus:
• Intrarea în legalitate conform prevederilor legale.
• Oprirea lucrărilor .
• Se sancţionează contravenţional conform prevederilor Legii nr.50/1999, republicată.
În conformitate cu dispoziţiile art.59 alin.(3) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 aprobate prin Ordinul nr. 893/2009,
cu modificarile şi completarile ulterioare “În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile
urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea
unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza
concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică şi stabilitate" privind starea structurii
de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia, precum şi pentru cerinţa esenţială de calitate "securitatea la incendiu". In acest
sens a fost transmisă adresa nr. 134838/31.08.2016, catre executantul lucrarii  în vederea  efectuarii  expertizei  tehnice pentru cerintele
esentiale de calitate cerute in ordinul mai sus-mentionat (art. 59 alin. 3), pentru întregul  obiectiv “CRAIOVA WATER PARK – Complex de
agrement acvatic in Parcul  Tineretului din Municipiul Craiova”.
În data de 24.08.2016 prin adresa nr 138554  s-a facut revenire la adresa nr.138554/08.08.2016 transmisă proiectantului pentru a
întreprinde de urgenţă demersurile necesare elaborarii documentaţiei pentru obţinerea unei noi autorizatii privind obiectivul “Craiova
Water Park- Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din Municipiul Craiova” având în vedere revocarea Autorizaţiei de
construire nr.248/09.03.2016.

În vederea urgentării elaborarii documentaţiei de intrare în legalitate a fost convocată o întalnire de lucru in data de 01.09.2016 cu
reprezentanţii din partea beneficiarului , din partea constructorului şi din partea proiectarii unde s-au discutat aspecte referitoare la
documentele necesare emiterii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire .

În data de 26.09.2016 au fost transmise adresele nr.154047 şi nr.154053 catre S.C Delta Acm Srl şi S.C Drum Concept în vederea
depunerii documentaţiei aferente obţinerii unui nou certificat de urbanism şi efectuarea expertizei tehnice pentru cerinţele esenţiale de
calitate cerute în Ordinul 893/2009, cu modificarile şi completarile ulterioare,  pentru întreg obiectiv “CRAIOVA WATER PARK – Complex
de agrement acvatic in Parcul  Tineretului din Municipiul Craiova”, precum şi solicitarea de a prezenta în termen de cinci zile un  plan de
masuri întreprinse privind finalizarea proiectului.

În data de 04.10.2016 s-a depus documentaţia pentru obţinerea certificatului de urbanism – intrare în legalitate “CRAIOVA WATER PARK
– Complex de agrement acvatic in Parcul  Tineretului din Municipiul Craiova”.
       S-a emis certificatul de urbanism.
       S-au intocmit expertizele de securitate la incendiu si rezistenta pentru toate obiectivele.
       S-a realizat scenariu de securitate la incendiu.
       S-a depus documentatia pentru obţinerea autorizaţiei de intrare in legalitate.

Subactivitatea 17.3 Raport de progres privind stadiul executarii lucrarilor (2 rapoarte)
? intocmirea raportului de progres privind stadiul executarii lucrarilor.

Durata: 2 luni
Subactivitatea 17.4: Receptia lucrarilor de executie

? incheierea procesului verbal de receptie a lucrarilor de executie.
Durata: 2 luni

Subactivitatea 17.5: Raport de progres privind finalizarea executiei lucrarilor
? intocmirea raportului de progres privind finalizarea executiei lucrarilor.

Durata: 1 luna
III. Activitati finale - implica realizarea tuturor activitatilor necesare finalizarii proiectului. Va fi pregatit un raport final asupra derularii
proiectului. Tot in aceasta faza se vor analiza rezultatele concrete ale proiectului si se vor lua decizii cu privire la posibilitatile de
continuare, extindere a proiectului in viitor.
Activitatile finale constau in principal in activitati de vizibilitate a proiectului.
Activitatea 18:Selectare si angajare personal

Durata: 5 luni şi 22 de zile calendaristice
                       Subactivitatea 18.1: Organizarea procedurii de sustinerea concursului de angajare personal
• intocmirea unui raport de necesitate privind angajarea personalului;
• publicarea unui anunt intr-un cotidian local privind ocuparea posturilor necesare;
• numirea unei comisii de concurs;
• depunerea dosarelor de catre candidati si analizarea acestora de catre comisia de concurs.
                    Durata: 4 luni  şi 11 zile calendaristice
                     Subactivitatea 18.2:Semnarea contractelor individuale de munca
• sustinerea concursului;
• emiterea unei dispozitii de incadrare a personalului selectat si semnarea contractelor individuale de munca
                   Durata: 1 luna
Activitatea 19: Realizarea unor activitati de vizibilitate a proiectului: publicare comunicat presa pentru  finalizare proiect si montarea
placutelor pentru amplasarea permanenta

Durata: 1 luna
Subactivitatea 19.1: Conceperea comunicatului de presa pentru finalizarea proiectului si a textului aferent placutelor pentru amplasarea
permanenta si aprobarea acestora din punct de vedere al respectarii identitatii vizuale, de catre reprezentantul organismului de
implementare.
Durata: 1 luna
Subactivitatea 19.2: Intocmirea documentelor necesare pentru achizitia  serviciilor de publicare a comunicatului de presa intr-un cotidian
local si achizitionarea placutelor pentru amplasarea permanenta
Durata:  1 luna
Subactivitatea 19.3: Publicarea comunicatului de presa si montarea placutelor.
Durata: 1 luna
Activitatea 20: Raport de progres privind finalizarea proiectului

Durata: 1 luna

Cod SMIS:

AMENAJARE SI REVITALIZARE CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

38624

Titlul proiectului:
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Nr. de înregistrare contract: 3185 / 22 IUN 2012
Dată începere:

Dată finalizare:

23 IUN 2012

22 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 76,040,088.48 LEI

61,449,240.00 LEIValoare eligibilă proiect:

61,449,240.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 60,220,255.20 LEI

Rambursare efectivă: 63,440,863.61 LEI

Uniunea Europeana

4.27 LEI din data de 15 IUL 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

NU

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului a constat in imbunatatirea infrastructurii urbane din centrul istoric al Municipiului Craiovei care sa asigure
atat conservarea si perpetuarea mostenirii cultural-istorice si arhitecturale a orasului, cat si cresterea calitatii vietii şi atractivităţii zonei atât
pentru populaţia locală, cât şi pentru persoanele aflate in tranzit pe teritoriul orasului.

Obiective specifice:
• Imbunatatirea infrastructurii urbane in curs de degradare din Centrul istoric al polului de crestere prin modernizarea a 23.230
mp spatii publice urbane (strazi, trotuare) si amenajarea a 1.254 mp spatii verzi;
• Conservarea stilului arhitectural caracteristic zonei prin montarea unui mobilier urban adecvat;
• Cresterea sigurantei publice in cadrul Centrului istoric al municipiului Craiova prin amplasarea a 42 camere video de
supraveghere in zona.

Suprafata strazi modernizate, din care:23.230 mp
- Suprafata carosabila 14.286 mp
- Suprafata trotuare 8.944 mp
Suprafata spatii verzi 1.254 mp
Lungime conducte apă reabilitate 3.025 ml
Lungime conducte canalizare reabilitate 3.592 ml
Lungime conducte apa calda reabilitate 440 ml
Camere supraveghere 42 buc.
Statui 5 buc.

Rezultate induse (indirecte)
(efecte pe termen mediu/lung)
reducerea cu 75% a infractiunilor stradale in Centrul Istoric al Municipiului Craiova 125/an

Rezultate

A. ACTIVITATI DESFASURATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
Activitatea 1: Elaborare documentatie de proiectare
Subactivitatea 1.1. – DALI, PT, PAC realizat
Subactivitatea 1.2. - avize, acorduri, CU, AC obtinute.
B. ACTIVITATI DESFASURATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Activitatea 2: Monitorizarea implementarii proiectului: un proiect monitorizat
Activitatea 3: Informare si publicitate
Subactivitatea 3.1.:    - Comunicate de presa
                       3.1.1.: - 1 comunicat de presa lansat la inceputul proiectului
Subactivitatea 3.2.:    – Achizitie şi montare panouri si autocolante vizibilitate proiect
                        3.2.1.: -1 panou publicitar temporar
                        3.2.2.:- Achizitionare placa permanenta si 170 buc. autocolante
                                    100x100
Subactivitatea 3.3. : Achizitie si distribuire brosuri - 5.000 brosuri – un contract de
                                 servicii incheiat si brosuri distribuite
Activitatea 4: Urmarire executie lucrari prin diriginti de santier
Subactivitatea 4.1.:   - Servicii dirigentie de santier - contract servicii încheiat

Activităţi finanţate
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Subactivitatea 4.2.:   - Prestare servicii de dirigentie santier
Activitatea 5: Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru executie lucrari
Subactivitatea 5.1.: - Servicii asistenta tehnica din partea proiectantului- contract
                                  servicii incheiat
       Subactivitatea 5.2.: - Prestare servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
Activitatea 6: Contractarea si Executia lucrarilor
                    Subactivitatea 6.1.: - Contractarea lucrarilor:  -contract de lucrari încheiat
                  Subactivitatea 6.2.: - Execuţia lucrărilor:
                                                  -amenajari peisagere spatii verzi           -  100%
                                                  -fantani arteziene                                 -  100%
                                                  -jardiniere, mobilier                             -  100%
                                                  -grup sanitar pt. public                         -  100%
                                                  -retele electrice iluminat stradal          -  100%
                                                  -supraveghere video                             -  100%
                                                  -inlocuire conducte incalzire apa calda –  100%
                                                  -retele apa                                           -  100%
                                                  -retele canalizare                                 -  100%
                                                  -strazi, trotuare                                    -  100%
                                                  -organizare de santier                           -  100%
                  Subactivitatea 6.3.:- Receptia lucrărilor: S-a efectuat Receptia la terminarea
                                                    Lucrarilor conform Procesului verbal de receptie la terminarea
                                                    lucrarilor nr. 72983/15.05.2015.
             Activitatea 7: Achizitie si montare statui:- 5 contracte incheiate
                                                                              -5 statui montate
      Activitatea 8: Contractarea şi execuţia lucrărilor realizare canalizaţie comună
                            telecomunicaţii
              Subactivitatea 8.1.: -Contractarea lucrărilor:  -contract de lucrari încheiat
              Subactivitatea 8.2.: -Execuţia lucrărilor:
                                           -realizare reţea canalizaţie telecomunicaţii – 100%
                                           -organizare de santier                             -100 %
              Subactivitatea 8.3.: –Receptia lucrărilor de realizare canalizaţie comună
                                            telecomunicaţii: S-a efectuat Receptia la terminarea lucrarilor
                                            conform Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.
                                                   111222/30.07.2015.
     Activitatea 9: Urmărire execuţie lucrări realizare canalizaţie comună telecomunicaţii
                           prin diriginţi de şantier
             Subactivitatea 9.1.: -Achiziţie servicii dirigenţie şantier: - contract servicii încheiat
             Subactivitatea 9.2.: -Prestare servicii de dirigenţie de şantier

Cod SMIS:

Reabilitare Teatru de Vara din Parcul Nicolae Romanescu

40756

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3678 / 01 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

02 APR 2013

31 OCT 2016

Valoarea totală proiect: 3,237,476.08 LEI

2,760,077.01 LEIValoare eligibilă proiect:

2,760,077.01 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,704,875.47 LEI

Rambursare efectivă: 2,637,918.61 LEI

Uniunea Europeana

4.17 LEI din data de 10 IUN 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general a constat în creşterea calităţii vieţii prin reabilitarea infrastructurii urbane specifice culturii ca factor ce stimulează
creşterea şi dezvoltarea economică a polului de creştere, respectând principiile dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului, printr-o
valorificare superioară a potenţialului cultural şi artistic.
Obiectivele specifice ale proiectului:
• Creşterea importanţei activităţilor artistice şi a culturii, ca factor care stimulează creşterea economică, respectând principiile
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dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediului prin reabilitarea Teatrului de Vara din Parcul Nicolae Romanescu;
• Îmbunătăţirea accesului şi participării publicului la cultura şi activităţi artistice prin acoperirea scenei si gradenelor cu 878 locuri
pentru spectatori.

Suprafaţa spaţiilor publice modernizate - infrastructură urbană (mp)=1130,0, din care:
Suprafaţă scenă şi anexe reabilitate: 380,0 mp
Suprafaţă amfiteatru reabilitat: 750,0 mp
Persoane care beneficiază de infrastructura reabilitată/ modernizată/ echipată: 44.000 persoane/an

Rezultate

A. ACTIVITATI DESFASURATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
Activitatea 1: Elaborare documentatie de proiectare
Subactivitatea 1.1. – SF, PT, PAC realizat
Subactivitatea 1.2. – avize, acorduri, CU, AC obtinute.
B. ACTIVITATI DESFASURATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Activitatea 2: Monitorizarea implementarii proiectului: un proiect monitorizat
Activitatea 3: Informare si publicitate
Subactivitatea 3.1.  – 1 comunicat de presa lansat la inceputul proiectului
                            – 1 comunicat de presa finalizare proiect
Subactivitatea 3.2.     – 1 panou publicitar  temporar
                                                - 20 autocolante achiziţionate
                                                - 1 placa permanenta
Activitatea 4: Urmarire executie lucrari prin diriginti de santier
Subactivitatea 4.1 – Servicii dirigentie de santier : dosar achizitie intocmit  si contract servicii
                                încheiat
Subactivitatea 4.2. – Prestare servicii de dirigentie de santier: s-a reziliat contractul cu S.C.VICAM CM S.R.L. cu data de 30.10.2015.
Incepand cu data de 18.11.2015 a fost numit diriginte de santier dl. Vîlcea Costel din cadrul Primariei Municipiului Craiova.

            Activitatea 5: Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru executia lucrarilor
Subactivitatea  5.1 – Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului: dosar achizitie intocmit
                               si contract servicii încheiat

Subactivitatea 5.2 – Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului prestate
Activitatea 6: Contractarea si Executia lucrarilor
Subactivitatea 6.1 – Contractarea lucrarilor: dosar achizitie intocmit  si contract lucrari
                                                     încheiat
Subactivitatea 6.2 - Executia lucrarilor:

AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI:-Amenajare mediu:-100%
CORP TEATRU DE VARA:            -Demolari:-100%
                                                 -Arhitectura:-100%
                                                 -Rezistenta infrastructura scena si gradene:-100%
                                                 -Suprastructura:-100%
                                                 -Inst. Electrice: -100%
                                                 -Inst. de protectie impotriva trasnetelor:-100%
                                                 -Instalatii sanitare interioare-100%

CORP EXTINDERE GRUPURI SANITARE PUBLIC:
                                                 -Arhitectura corp grup sanitar-100%
                                                 -Rezistenta corp grupuri sanitare-100%
                                                 -Inst. electrice corp grup sanitar-100%
                                                 -Instalatii sanitare interioare-100%
RETELE EXTERIOARE:               -Retele de apa si canalizare-100%
ORGANIZARE SANTIER: -100%
S-au sistat lucrările începând cu data de 27.01.2014 până pe 17.02.2014.
S-au sistat lucrările începând cu data de 15.12.2014.
S-a emis Ordinul de începere a lucrărilor în data de 02.03.2015.
S-au sistat lucrările începând cu data de 22.05.2015.
S-a reluat executia lucrarilor pe data de 03.08.2015.

                 Subactivitatea 6.3:    - Receptia lucrarilor: realizata
                                              S-a efectuat Receptia la terminarea lucrarilor conform Procesului verbal de
                                              receptie la terminarea lucrarilor nr.173017/28.10.2016
            Activitatea 7: Contractarea si executia lucrarilor suplimentare

                   Subactivitatea 7.1 – Contractarea lucrarilor suplimentare: dosar achizitie intocmit  si
                                                  contract lucrari încheiat

                   Subactivitatea 7.2 – Executia lucrarilor suplimentare:
                                                  S-a emis Ordinul de începere a lucrărilor în data de 15.05.2015.
                                                 -Sapatura mecanizata: 100%

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova –
EFFECT 30.1”

48904

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4606 / 13 AUG 2014
Dată începere: 14 AUG 2014
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Dată finalizare: 31 OCT 2016

Valoarea totală proiect: 1,274,361.25 LEI

630,998.08 LEIValoare eligibilă proiect:

630,998.08 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 412,825.98 LEI

Rambursare efectivă: 378,608.84 LEI

Uniunea Europeana

4.43 LEI din data de 04 APR 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

nu e cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: nu e cazul

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si
                               promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta
                               energetica a blocurilor de locuinte.

Obiective specifice:
•  Reabilitarea termica a 3 blocuri de locuinte din cartierul 1Mai al municipiului Craiova, cu un numar total de 61 apartamente;
• Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru blocurile reabilitate;
• Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
• Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Au fost reabilitate termic 3 blocuri de locuinte din cartierul 1Mai al municipiului Craiova, cu un numar total de 61 apartamente

Rezultate

A. ACTIVITATI DESFASURATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
Activitatea 1: Elaborare documentatie de proiectare
Subactivitatea 1.1. – Contractarea şi execuţia S.F. + Doc. avize + PT+CS+DDE+PAC+AT realizate
Subactivitatea 1.2. - avize, acorduri, CU, AC obtinute.
B. ACTIVITATI DESFASURATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Activitatea 2: Monitorizarea implementarii proiectului: proiect monitorizat conform contract finantare
Activitatea 3: Informare si publicitate
      Subactivitatea 3.1. - 1 comunicat de presa lansat la inceputul proiectului
-1 comunicat de presa finalizare proiect
      Subactivitatea 3.2. - Achizitie şi montare panou temporar vizibilitate proiect: realizata
                                 - Achizitie şi montare placi pentru amplasare permanenta : un contract de furnizare
                                  incheiat si 3 placi permanente amplasate pe blocuri
Activitatea 4: Urmarire executie lucrari prin diriginti de santier
      Subactivitatea 4.1. - Achizitie servicii dirigentie santier: contractul de servicii incheiat in data de 18.02.2015.
      Subactivitatea 4.2. – Prestare servicii dirigentie santier
Activitatea 5: Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru executia lucrarilor
      Subactivitatea 5.1. – Prestare servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului
Activitatea 6: Contractarea si executia lucrarilor
      Subactivitatea 6.1. - Contractarea lucrarilor: contract de lucrari incheiat in data de 25.03.2015.
      Subactivitatea 6.2. – Executia lucrarilor:
S-a emis Ordinul de începere a lucrărilor în data de 20.04.2015.
Stadiul lucrarilor:
1. str. Dealul Spirei nr. 24 Bl. M24 – stadiul bloc: 100%
- receptie terminarea lucrarilor: 14.09.2015
2. str. Dealul Spirei nr. 31 Bl. M13 – stadiul bloc: 100%
- montare schela  100%
- termosistem 100%
- vopsitorii exterioare 100%
- montare tamplarie PVC 100%
- termosistem subsol 100%
- termosistem soclu 100%

Activităţi finanţate
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- termosistem casa scarii 100%
- executie terasa 100%
- executie trotuar -
- montaj glafuri 100%
- instalatii gaz 100%
- instalatii termice -
- instalatii electrice 100%
3. str. Dealul Spirei nr. 31 Bl. M15b – stadiul bloc: 100%
- montare schela  100%
- termosistem 100%
- vopsitorii exterioare 100%
- montare tamplarie PVC 100%
- termosistem subsol 100%
- termosistem soclu 100%
- termosistem casa scarii 100%
- executie terasa 100%
- executie trotuar -
- montaj glafuri 100%
- instalatii gaz 100%
- instalatii termice -
- instalatii electrice 100%
      Subactivitatea 6.3. – Receptia lucrarilor

Cod SMIS:

„Eficienţă energetică prin Facilităţi de FinanţarE pentru CreşTerea economică a Municipiului Craiova –
EFFECT 20.1”

48905

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4616 / 25 SEP 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

26 SEP 2014

31 OCT 2016

Valoarea totală proiect: 7,520,186.41 LEI

6,601,760.37 LEIValoare eligibilă proiect:

6,601,760.37 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 3,961,056.22 LEI

Rambursare efectivă: 3,769,710.94 LEI

Uniunea Europeana

4.43 LEI din data de 04 APR 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

nu e cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: nu e cazul

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general: consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si
                               promovarea coeziunii sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica
                               a blocurilor de locuinte.
Obiective specifice:
• Reabilitarea termica a 19 blocuri de locuinte din cartierele 1 Mai si Craiovita Noua ale municipiului Craiova, cu un numar de
311 apartamente;
• Imbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru blocurile reabilitate;
• Reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice;
• Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda de consum;
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Au fost reabilitae termic 19 blocuri de locuinte din cartierele 1 Mai si Craiovita Noua ale municipiului Craiova, cu un numar de 311
apartamente

Rezultate

Activităţi finanţate
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A. ACTIVITATI DESFASURATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
Activitatea 1: Elaborare documentatie de proiectare
Subactivitatea 1.1. – Contractarea şi execuţia S.F. + Doc. avize + PT+CS+DDE+PAC+AT realizate
Subactivitatea 1.2. - avize, acorduri, CU, AC obtinute.
B. ACTIVITATI DESFASURATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Activitatea 2: Monitorizarea implementarii proiectului: proiect monitorizat conform contract finantare
Activitatea 3: Informare si publicitate
      Subactivitatea 3.1.  - 1 comunicat de presa lansat la inceputul proiectului
-1 comunicat de presa finalizare proiect
      Subactivitatea 3.2. - Achizitie şi montare panouri vizibilitate proiect: un contract de furnizare incheiat si un
                                    panou temporar montat
                                 - Achizitie şi montare placi pentru amplasare permanenta : un contract de furnizare incheiat si 19
                                    placi permanente amplasate pe blocuri
Activitatea 4: Urmarire  executie  lucrari prin diriginti de santier
       Subactivitatea 4.1.- Achizitie servicii dirigentie santier: contract de servicii incheiat
       Subactivitatea  4.2 .-Prestare servicii de dirigentie santier
Activitatea 6: Contractarea si executia lucrarilor
 Subactivitatea 6.1. – Contractarea lucrarilor: contract de lucrari incheiat
 Subactivitatea 6.2. - Execuţia lucrărilor:
 Subactivitatea 6.3. - Receptia lucrărilor: Realizata

Cod SMIS:

Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte şi meserii

53682

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4722 / 30 SEP 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

30 SEP 2014

30 OCT 2016

Valoarea totală proiect: 14,956,179.87 LEI

12,837,897.58 LEIValoare eligibilă proiect:

12,837,897.58 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 12,581,139.63 LEI

Rambursare efectivă: 9,702,893.80 LEI

Uniunea Europeana

4.19 LEI din data de 09 MAR 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

nu e cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: nu e cazul

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie prin Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova
ca scoala de arte meserii. Proiectul Reabilitare Grup Scolar ICM George Bibescu Craiova ca scoala de arte meserii se integreaza în
iniţiativa naţională privind învăţământul a Strategiei Generale de Dezvoltare a Învăţământului Preuniversitar prin contributia la
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, contributia la creşterea procesului educaţional prin dotarea laboratoarelor pe specialităţi si
favorizează incluziunii sociale a absolvenţilor prin adaptarea specialităţilor la piaţa muncii si in Direcţiile de Dezvoltare Stabilite de
Ministerul Educaţiei pentru 2008-2013 prin asigurarea calitatii în educaţie, contributia la dezvoltarea infrastructurii şcolare si contributia la
integrarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în sistemul educaţional

 - realizare audit energetic pentru sisteme
- zugrăveli şi vopsiri Reparaţii corp sală de sport
- realizare audit energetic pentru sisteme
- modernizare grup sanitar şi vestiare
- înlocuire pardoseli deteriorate
- înlocuire tâmplărie exterioară din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan
- Construire corp internat elevi 100 de locuri şi corp garsoniere profesori 10 locuri
- construire clădire 3 nivele Construire corp cantină
- construire clădire cu 3 nivele, lift marfă, depozit frig, depozite băcănie şi legume, sală de mese, linie autoservire, vestiare, spaţiu deşeuri
menajere, 1 sală multifuncţională şi o terasă circulabilă .

Rezultate
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- construire clădire cu parter, etaj şi pasarelă
- Construire copertină pentru autoturisme şi autocamioane
- Amenajarea terenului de sport Amenajarea de alei carosabile de incintă din beton şi alei pietonale din dale de beton
- Repararea şi înălţarea împrejmuirii incintei şi realizarea unui iluminat perimetral cu corpuri de iluminat economice

A1. Managementul proiectului - Monitorizarea implementării proiectului - Realizarea dosarelor de plată - Realizarea cererilor de
rambursare
A2. Publicitatea proiectului şi promovarea egalităţii de şanse şi a dezvoltării durabile (protecţia mediului şi eficienţă energetică) -
Conferinte de presă - masa rotunda egalitate de şanse - seminar dezvoltare durabilă
A3. Reabilitarea Liceului Tehnologic “George Bibescu” Craiova
A3.1 Reparatii corp şcoală - realizare audit energetic pentru sisteme - modernizare grupuri sanitare - înlocuire pardoseli deteriorate -
zugrăveli şi vopsiri
A3.2. Reparaţii corp sală de sport - realizare audit energetic pentru sisteme - modernizare grup sanitar şi vestiare - înlocuire pardoseli
deteriorate - înlocuire tâmplărie exterioară din lemn cu tâmplărie PVC cu geam termopan
A3.3 Construire corp internat elevi 100 de locuri şi corp garsoniere profesori 10 locuri, - studiu stadiu lucrări - construire clădire 3 nivele
A3.4 Construire corp cantină - studiu stadiu lucrări - construire clădire cu 3 nivele, lift marfă, depozit frig, depozite băcănie şi legume, sală
de mese, linie autoservire, vestiare, spaţiu deşeuri menajere, 1 sală multifuncţională şi o terasă circulabilă
A3.5. Construire corp cantină - studiu stadiu lucrări - construire clădire cu parter, etaj şi pasarelă
A3.6 Construire copertină pentru autoturisme şi autocamioane
A3.7 Amenajarea terenului de sport
A3.8 Amenajarea de alei carosabile de incintă din beton şi alei pietonale din dale de beton
A3.9 Repararea şi înălţarea împrejmuirii incintei şi realizarea unui iluminat perimetral cu corpuri de iluminat economice
A4. Achiziţii: - organizarea licitatiilor - achizitia propriu zisă

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,, Stefan Odobleja’’ Craiova

53688

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4723 / 02 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

02 OCT 2014

02 OCT 2015

Valoarea totală proiect: 2,744,972.98 LEI

2,580,193.36 LEIValoare eligibilă proiect:

2,580,193.36 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,528,589.49 LEI

Rambursare efectivă: 1,859,964.54 LEI

Uniunea Europeana

4.30 LEI din data de 09 DEC 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

nu e cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: nu e cazul

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

 Obiectivul specific al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de educatie ale elevilor prin lucrari de reparatii capitale corp
laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’ Craiova. Proiectul Lucrari de reparatii capitale corp laboratoare la Colegiul ,,Stefan Odobleja’’
Craiova se integreaza în iniţiativa naţională privind învăţământul a Strategiei Generale de Dezvoltare a Învăţământului Preuniversitar prin
contributia la îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, contributia la creşterea procesului educaţional prin dotarea laboratoarelor pe
specialităţi si favorizează incluziunii sociale a absolvenţilor prin adaptarea specialităţilor la piaţa muncii si in Direcţiile de Dezvoltare
Stabilite de Ministerul Educaţiei pentru 2008-2013 prin asigurarea calitatii în educaţie, contributia la dezvoltarea infrastructurii şcolare si
contributia la integrarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în sistemul educaţional;

1 Unitate de învăţământ reabilitata, modernizata si echipata - infrastructura pentru educaţie preuniversitară (de invatamant liceal), din
mediul urban
1890 Numar elevi inscrisi in unitatea de invatamant

Rezultate

A. ACTIVITATI DESFASURATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Activitatea 1: Monitorizarea implementarii proiectului: un proiect monitorizat

Activităţi finanţate
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Activitatea 2: Informare si publicitate
Subactivitatea 2.1. – 1 comunicat de presa lansat la inceputul proiectului
Activitatea 3: Urmarire executie lucrari prin diriginti de santier
Subactivitatea 3.1. – Prestare servicii de dirigentie santier: in curs de executie
Activitatea 4: Execuţia lucrărilor
Subactivitatea 4.1. - Execuţia lucrărilor: S-a emis Ordinul de incepere a lucrarilor in data de 10.11.2014.

Cod SMIS:

Amenajare de parcuri si gradini in Municipiul Craiova - Parcul Nicolae Romanescu

47919

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 5046 / 27 FEB 2015
Dată începere:

Dată finalizare:

27 FEB 2015

31 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 59,751,419.33 LEI

20,732,146.45 LEIValoare eligibilă proiect:

20,732,146.45 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 19,919,121.09 LEI

Rambursare efectivă: 13,722,877.07 LEI

Uniunea Europeana

4.39 LEI din data de 13 FEB 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

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

nu e cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: nu e cazul

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

 Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea infrastructurii urbane din municipiul Craiova care sa asigure atat conservarea si
perpetuarea mostenirii cultural - istorice si arhitecturale a orasului cat si cresterea calitatii vietii şi atractivităţii orasului atât pentru
populaţia locală cât şi pentru persoanele aflate in tranzit.
Proiectul isi propune urmatoarele obiective specifice, ce vor fi atinse prin activitatile si lucrarile propuse in cadrul proiectului, respectiv:
- Imbunatatirea infrastructurii urbane in curs de degradare din cadrul Parcului Nicolae Romanescu prin:
• reabilitare alei carosabil si pietonale in suprafata de 65194 mp;
• reabilitarea a 11 poduri, podete si pasarele;
• reabilitare retea de alimentare cu apa in lungime de 5541,18 m;
• reabilitare retea canalizare in lungime de 2784,58 m;
• realizare retea de irigatii in lungime de 8100 m;
• amplasarea a 730 stalpi ornamentali de iluminat public.
- Cresterea sigurantei publice in Parcul Nicolae Romanescu prin amplasarea a 99 camere video de supraveghere in zona.

ACTIVITATI DESFASURATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
Activitatea 1: Elaborare documentatie de proiectare
Subactivitatea 1.1. – Contractarea şi execuţia ET,DALI,ACB, PT +DE
Subactivitatea 1.2. – Obţinere avize, acorduri, inclusiv CU, AC.
ACTIVITATI DESFASURATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
Activitatea 2: Monitorizarea implementarii proiectului: un proiect monitorizat
Activitatea 3: Informare si publicitate
Subactivitatea 3.1. – Comunicate presă
3.1.1.– Comunicat de presa începere proiect - 1comunicat de presa lansat
3.1.2.- Comunicat de presa finalizare proiect - 1comunicat de presa lansat
Subactivitatea 3.2. – Achiziţie panouri pentru vizibilitate proiect
3.2.1. Montare panou temporar pentru vizibilitate proiect- 1 panou temporar montat
3.2.2. montare placă permanentă -1 placa permanenta montata
Subactivitatea 3.3 – Achiziţie autocolante si cataloage de promovare – 500 cataloage achizitionate şi 210 autocolante achizitionate
 Activitatea 4: Urmarire executie lucrari prin diriginti de santier
 Subactivitatea 4.1 – Achiziţie servicii dirigenţie şantier-1 contract incheiat
Subactivitatea 4.2. Prestare servicii de dirigentie de şantier- carte tehnica intocmita
Activitatea 5: Asistenţa tehnică din partea proiectantului pentru execuţia lucrărilor
Subactivitatea 5.1 – Achiziţie servicii de asistenţă tehnică -1 contract incheiat
Subactivitatea 5.2 – Prestare servicii de asistenţă tehnică – serviciu asistenta tehnica prestat

Rezultate

15



Activitatea 6: Contractarea si executia lucrarilor
Subactivitatea 6.1 – Contractarea lucrarilor: dosar achizitie intocmit si contractat lucrari incheiat
 Subactivitatea 6.2: Executia lucrarilor:
 • alei carosabil si pietonale in suprafata de 65194 mp reabilitate;
• 11 poduri, podete si pasarele reabilitate;
• retea de alimentare cu apa potabila in lungime de 5541,18 m reabilitata;
• retea canalizare in lungime de 2747,58 m reabilitata;
 • retea de irigatii in lungime de 8100 m realizata;
• 730 stalpi de iluminat public amplasati.
 Subactivitatea 6.3 Receptia la terminarea lucrărilor – inregistrarea valorilor de inventar ale mijloacelor fixe ce fac obiectul proiectului in
domeniul public al municipiului Craiova

A. ACTIVITATI DESFASURATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
1. Elaborare documentatie de proiectare
1.1 Contractarea şi execuţia ET, DALI, ACB, PT +DE
1.2 Obţinere avize, acorduri, inclusiv CU, AC
B. ACTIVITATI DESFASURATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE
2. Monitorizarea implementarii proiectului
3. Informare si publicitate
3.1. Comunicate de presa
3.2. Achizitie si montare panouri pentru vizibilitate proiect
3.3. Achizitie autocolante şi cataloage de promovare
4. Urmarirea executiei lucrarilor prin diriginti de santier
4.1 Achizitie servicii dirigentie de santier
4.2. Prestare servicii de dirigentie santier
5. Asistenta tehnică din partea proiectantului pentru executia lucrarilor
5.1. Achizitie servicii de asistenta tehnica
 5.2. Prestare servicii de asistenta tehnica
 6. Contractarea şi execuţia lucrărilor
6.1 Contractarea lucrărilor
6.2. Executia lucrarilor
6.3. Recepţia la terminarea lucrărilor

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Educatia poate rupe lanţul sărăciei! – Proiect pilot în cadrul proiectului „Consolidarea educaţiei şi
dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare” (Strengthening education and developing work and
skills training) finanţat în cadrul Programului RO 25 – Programul de Combatere a Sărăciei (Poverty
Alleviation Programme)

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 18 IAN 2016
Dată începere:

Dată finalizare:

18 IAN 2016

30 APR 2017

Valoarea totală proiect: 60,000.00 EURO

60,000.00 EUROValoare eligibilă proiect:

60,000.00 EUROValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 0.00 EURO

Rambursare efectivă: 37,479.62 EURO

Guvenul Norvegiei

4.48 LEI din data de 27 APR 2017

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

nu e cazul

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală: nu e cazul

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

 Obiectivul proiectului presupune creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în diverse situaţii de risc social
(apartenenţa la medii sociale dezavantajate sau cu oportunităţi reduse, familii fără venituri, cu venituri reduse sau care beneficiază de
ajutoare sociale; familii monoparentale sau cu părinţii plecaţi la muncă în afara ţării; familii cu mulţi copii; existenţa unor dizabilităţi care
generează handicap social; manifestarea unor probleme de comportament; existenţa riscului de abandon şcolar sau părăsire timpurie a
şcolii; eşec şcolar şi absenteism) din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza municipiului Craiova, prin elaborarea,
dezvoltarea şi implementarea la nivel local a unui model de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor din grupul ţintă

Rezultate
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- 1 parteneriat bilateral Româno-Norvegian între scoli în domeniul incluziunii sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social;
- 26 de cadre didactice de nivel primar şi gimnazial specializate în meseria de mediator social pregătite să activeze în domeniul integrării
şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social;
- 3 conferinţe de mediatizare, promovare şi diseminare a rezultatelor proiectului;
-  500 pliante de informare cu privire la activităţile şi rezultatele proiectului tipărite şi distribuite pe parcursul implementării acestuia;
- 350 pixuri si blocnotesuri imprimate cu mesajul proiectului distribuite în cadrul proiectului;
- 1 workshop pentru elaborarea procedurii de intervenţie în activităţile de mediere socială realizate în şcoli;
- o procedură de intervenţie pentru activităţile de mediere socială realizate la nivelul şcolilor din reţeaua creată prin proiect;
- un set de criterii de selectie stabilite pentru identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei şcoli din reţea;
- 26 întâlniri de informare a cadrelor didactice din şcoli cu privire la activitatea de identificare şi evaluare iniţială a cazurilor sociale;
- o situatie statistică cu privire la numărul de elevi care se încadrează în criteriile de selectie propuse de proiect elaborată la nivel de
şcoală şi ulterior la nivelul întregii reţele;
- o hartă a şcolilor de la nivelul comunităţii locale cu elevi aflaţi în situaţie de risc social;
- 3 workshopuri pentru elaborarea ghidului metodologic de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în situaţie de risc social;
- 1 ghid metodologic de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în situaţie de risc social prin utilizarea unor metode de educaţie
nonformală şi furnizarea unor servicii de asistenţă socială;
- 300 de exemplare ale ghidului metodologic tipărite şi distribuite în şcolile de la nivelul oraşului

1. Participarea la conferinta de lansare a proiectului La aceasta conferinta au participat alaturi de partenerii proiectului si de promotorul
proiectului, reprezentanti ai institutiilor locale cu responsabilitati in domeniul social. Cu aceasta ocazia, a fost publicat un comunicat de
presa cu privire la lansarea proiectului.
2. Selectia profesorilor care vor ajuta la identificarea si depistarea elevilor in situatii de risc social Activitatea a fost desfasurata de catre
un expert din partea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj si a constat in selectia a unui cadru didactic de la fiecare şcoală din cele 23 de
scoli primare si gimnaziale din oras şi trei scoli speciale. Acestia au ajutat la identificarea si depistarea inca din fazele incipiente a elevilor
cu probleme de adaptare şcolară şi socială si la solutionarea problemelor identificate in colaborare cu institutiile autorizate din comunitate.
3. Informare şi publicitate In vederea informarii comunitatii despre activitatile din proiect si a rezultatelor asteptate, am printat pliante,
blocnotesuri, mape şi pixuri personalizate.
4. Formarea profesorilor în ocupaţia de mediator social A fost organizat un curs de formare în ocupaţia de mediator social (autorizat de
institutiile competente) pentru profesorii selectati cu scopul dezvoltarii competentelor de a facilita relatiile intre elevii din grupul tinta,
familiile lor si scoala si comunitatea locala. Acesta a urmărit dezvoltarea standardului social de mediator nr.513904 din Clasificarea
Ocupatiilor din Romania si a avut ca scop dezvoltarea competenţelor fundamentale, generale şi specifice (comunicare interpersonală,
lucru în echipă, realizarea planurilor de interventie, întocmirea dosarelor beneficiarilor şi medierea acestor cazuri la instituţii cu atribuţii în
domeniu etc) ale persoanelor selectate. Informaţiile şi abilităţile dobândite în perioada de instruire au ajutat cadrele didactice să identifice
de timpuriu riscurile care s-ar putea interpune în furnizarea procesului instructiv-educativ şi să conceapă, împreună cu specialiştii în
asistenţă socială, strategii de intervenţie şi abordare a problemelor sociale întâlnite, prin implicarea unei palete largi de factori de decizie
de la nivel comunitar.
5. Elaborarea unei proceduri de intervenţie pentru activităţile de mediere socială realizate în şcoli Pentru realizarea acestei activităţi a fost
organizat un workshop de 2 zile cu cadrele didactice instruite, pe parcursul căruia au fost identificate şi stabilite toate metodele de lucru
necesare pentru identificarea, evaluarea iniţială şi intervenţia directă în cazurile elevilor aflaţi în situaţii de risc social, şi a fost elaborat
setul de instrumente necesar documentării despre fiecare caz în parte, precum si criteriile de selectie a elevilor.
6. Identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei şcoli Activitatea a fost realizată de către cadrele didactice instruite
prin proiect, care au organizat o intalnire in scolile de unde provin cu scopul de a-i informa asupra demersurilor proiectului, rezultatelor
asteptate si etapele urmatoare de actiune. Aceştia au intocmit o listă de elevi care se încadrează în criteriile de selectie stabilite, cu
scopul de a realiza evaluarea elevilor aflaţi în situaţie de risc social.
7. Realizarea unei hărţi a şcolilor cu elevi aflaţi în situaţie de risc social de la nivelul comunităţii locale Fiecare dintre cele 26 de cadre
didactice (mediatori sociali), au întocmit o statistică la nivelul şcolii în care activează cu privire la numărul elevilor care se încadrează în
criteriile de selectie a proiectului, tipuri de situaţii de risc social, bariere întâmpinate de elevi în adaptarea şcolară şi socială, probleme
semnalate de învăţător sau diriginte, cauzele existenţei situaţiei de risc social etc. Ulterior, a fost elaborată o statistică integrată la nivelul
reţelei de şcoli vizate de proiect, pe baza căreia a fost realizată o hartă a şcolilor cu elevi aflaţi în dificultate de la nivelul comunităţii locale,
cu informaţii privind locaţia şcolilor în raport cu principalele cartiere ale oraşului, numărul de elevi identificaţi şi procentul acestora din
numărul total de elevi, cauzele predominante ale inadaptării şcolare şi sociale, nevoile sociale identificate, măsurile propuse pentru
intervenţia în eliminarea acestor cauze etc.
8. Organizarea unei conferinţe pentru comunitatea locala de prezentare a rezultatelor intermediare ale proiectului La conferinţă au fost
invitaţi să participe, alături de partenerii proiectului, reprezentanţi ai instituţiilor publice si organizaţii nonguvernamentale de la nivel local
Cu această ocazie, au fost prezentate rezultatele intermediare ale proiectului şi activităţile programate care au fost desfasurate şi
implementate.
9. Elaborarea unui Ghid metodologic de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social prin
metode de educatie non-formala si furnizarea de servicii sociale Ghidul metodologic a fost elaborat de o firma de consultanta in
colaborare cu echipa de proiect, cu cadrele didactice selectate in calitate de mediator social, expertul ISJ si cu reprezentanţi ai instituţiilor
publice şi ONG-uri de la nivel local. Au fost organizate 3 workshopuri de 1 zi, la interval de 3 săptămâni, prin intermediul cărora a fost
analizat şi propusa o formă finală a ghidului metodologic care va reglementa o serie de aspecte precum: descrierea şi prezentarea
modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor de mediere socială în şcoli, metodele de educaţie nonformală propuse a fi utilizate în
dezvoltarea personală a elevilor din grupul ţintă, serviciile sociale propuse a fi furnizate elevilor şi familiilor acestora, standardele de
calitate urmărite şi instrumentele utilizate în realizarea activităţilor şi furnizarea serviciilor. Ulterior, ghidul a fost publicat în format fizic şi
distribuit tuturor celor 26 de şcoli şi instituţiilor publice şi private de la nivel local, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
10. Participarea la conferinta in vederea prezentarii rezultatelor proiectului comunitatii locale si mass-mediei locale La aceasta conferinta
au participat alaturi de partenerii proiectului si de promotorul proiectului, reprezentanti ai institutiilor locale cu responsabilitati in domeniul
social. Cu aceasta ocazia, a fost publicat un comunicat de presa cu privire la incheierea proiectului.

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: S.I.M.C.A. - Standarde şi Instrumente în Implementarea Managementului Calităţii Administrative la
nivelul Primăriei Municipiului Craiova

Informaţii înregistrare solicitare: 148078 / 29 NOI 2017

Valoarea totală proiect: 424,000.00

Valoare eligibilă proiect: 424,000.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb:

LEI

LEI
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4.6422 LEI din data de 29 NOI 2017

Obiective

Proiect depus in cadrul POCA/209/2/1(CP6/2017 LES), aflat la acest moment in evaluare.
Obiectivul general al proiectului (OG) constă în susţinerea unui proces de management performant la nivelul Primăriei Municipiului
Craiova, proces ce va conduce la beneficii durabile şi vizibile pentru grupul ţintă angrenat, precum:
• certificarea sistemului de management al calităţii şi performanţei în administraţia publică locală conform standardului ISO 9001/2015;
• dezvoltarea personală profesională prin cursuri specializate;
• dezvoltarea abilităţilor individuale în domenii specifice activităţii administraţiei publice.
Propiectul îşi propune 3 obiective specifice care contribuie în mod efectiv la atingerea obiectivului general al proiectului, asigurând o bună
implementare a proiectului, printr-o corelare logică a acestora cu obiectivul general, rezultatele, indicatorii de proiect şi activităţile/sub-
activităţile proiectului.
Primul obiectiv specific (OS1) constă în introducerea de instrumente, procese de management la nivel local şi va fi atins prin introducerea
unui sistem de management al calităţii şi performanţei la nivelul Primăriei Municipiului Craiova, în concordanţă cu Planul de acţiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020 – conform standardului ISO 9001/2015.
Al doilea obiectiv specific (OS2) constă în organizarea de schimburi de experienţă pentru grupul-ţintă implicat şi echipa proiectului şi va fi
atins prin organizarea a 3 workshopuri.
Al treilea obiectiv specific (OS3) constă în dezvoltarea abilităţilor personalului de la nivelul Primăriei Municipiului Craiova pe teme
specifice de interes şi va fi atins prin organizarea de 4 cursuri specializate pentru grupul-ţintă implicat, astfel:
 - Audit intern;
- Tranzitia la ISO 9001:2015;
- Identificarea riscurilor;
- Managementul in administratia publica locala.

 Rezultat program  2 – Standarde si instrumente pentru managementul calitatii administrative
- Rezultat proiect 1 – Elaborarea si implementarea instrumentului de management al calitatii conform Planului de acţiuni pentru
implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020 la nivelul Primariei Municipiului Craiova prin
tranzitia la standardul ISO 9001/2015.
Rezultat program 5 - Cunoştinţe şi abilităţi ale personalului din Primaria Municpiului Craiova îmbunătăţite pentru susţinerea
măsurilor/acţiunilor din cadrul acestui obiectiv specific;
 Rezultat proiect 2 - Dezvoltarea competentelor si abilitatilor a 69 de persoane din cadrul Primariei Municipiului Craiova

Rezultate

Activităţi finanţate

Activitatea 1 Management de proiect
Subactivitatea 1.1 Management de proiect
Subactivitatea 1.2 Achizitie echipamente si licente pentru echipa de management
Activitate 2 Activitati de informare si publicitate
Subactivitatea 2.1 Achizitie comunicate de presa
Subactivitatea 2.2 Publicare comunicate de presa
Subactivitatea 2.3 Achizitia serviciilor de realizarea a Conferintei de finalizare a proiectulu
Subactivitatea 2.4 Realizarea Conferintei de finalizare a proiectului
Subactivitatea 2.5 Actualizare pagina web www.primariacraiova.ro cu informatii referitoare la stadiul implementarii proiectului
 Subactivitatea 2.6 Achizitie materiale promotionale
Subactivitatea 2.7 Distribuire materiale promotionale
Activitatea 3. Realizarea unei Analize Diagnostic a sistemului de management al calitatii existent in vederea tranzitiei la prevederile
standardului SR EN ISO 9001/2015, in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in
autoritati si institutii publice 2016-2020 si organizarea a 3 workshopuri cu personalul din grupul tinta
Subactivitatea 3.1 Cooptarea de experti externi in vederea realizarii Analizei Diagnostic a sistemului de management si a moderarii celor
a 3 workshopuri cu personalul din grupul tinta
Subactivitatea 3.2 Achzitia serviciilor de organizare a celor 3 workshopuri cu personalul din grupul tinta
Subactivitatea 3.3 Realizarea Analizei Diagnostic a sistemului de management al calitatii existent in vederea tranzitiei la prevederile
standardului SR EN ISO 9001:2015, in concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in
autoritati si institutii publice 2016-2020
Subactivitatea 3.4 Organizarea a 3 workshopuri cu personalul din grupul tinta in vederea identificarii tuturor pasilor ce trebuie facuti
 Activitatea 4 Elaborarea si utilizarea documentelor de management al calitatii in conformitate cu Planul de actiuni pentru implementarea
etapizata a managementului calitatii in autoritati si institutii publice 2016-2020
Subactivitatea 4.1 Elaborarea procedurilor specifice care definesc sistemul de management al calitatii
Subactivitatea 4.2 Elaborarea procedurilor de sistem care definesc sistemul de management al calitatii
Subactivitatea 4.3 Elaborarea manualului de management al calitatii
Subactivitatea 4.4 Realizarea inregistrarilor conform procedurilor elaborate
 Subactivitatea 4.5 - Evaluarea institutiei prin intermediul desfasurarii unui audit intern
Activitatea 5 - Dezvoltarea si implementarea modului informatic de gestiune a sistemului managementului calitatii in cadrul aplicatiei
informatice existenta la nivelul Primariei Craiova
Subactivitatea 5.1 Achzitia serviciului de dezvoltarea si implementarea a modului informatic de gestiune a sistemului managementului
calitatii
 Subactivitatea 5.2 Dezvoltarea si implementarea a modului informatic de gestiune a sistemului managementului calitatii in cadrul
aplicatiei informatice existenta la nivelul Primariei Craiova
Activitatea 6 Certificarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2015
Subactivitate 6.1 Achizitia serviciului de certificare a sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2015 si obtinerea
certificarii
Subactivitate 6.2 Certificarea sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001/2015
Activitatea 7 Dezvoltarea abilitatilor personalului din cadrul Primariei Municipiului Craiova pe teme specifice de interes
Subactivitate 7.1 Contractarea serviciilor de formare certificate pentru instruirea profesionala a grupului tinta
Subactivitate 7.2 Derularea sesiunilor de formare
Subactivitate 7.3 Certificarea participantilor la sesiunile de formare.

Împrumuturi
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Titlul proiectului: Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului national si cultural – Casa
Rusanescu(Casa Casatoriilor)

Informaţii înregistrare solicitare: 120161 / 27 DEC 2017

Valoarea totală proiect: 11,100,418.51

Valoare eligibilă proiect: 10,142,838.62

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului il constituie stimularea dezvoltarii locale si cresterea competitivitatii municipiului Craiova prin conservarea,
protejarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural local si promovarea elementelor de identitate culturala. Astfel, obiectivul
proiectului îl constituie punerea în valoare a unei clădiri de patrimoniu, în scopul introducerii acesteia în circuitul turistic al municipiului
Craiova, ca spaţii muzeale dedicate celor mai reprezentative personalităţi craiovene, care au marcat cultura, ştiinţele, arta, politica la nivel
local şi naţional şi expoziţionale cu caracter permanent dar şi periodic. Obiectivul va permite desfăşurarea unor multiple activităţi culturale,
simpozioane, întâlniri cu tematici diverse, de cultură şi artă, de istorie, spaţiile de care dispune imobilul permiţând desfăşurarea
evenimentelor la interior, în special în sălile de la parter deschise către str. Unirii, stradă cu valenţe pietonale dar şi în sala somptuoasă de
la etaj care are cea mai mare suprafaţă şi reprezentativitate. Este posibilă extensia activităţilor de interior în curtea clădirii, care prin
amenajari şi iluminat ambientale corespunzătoare, poate oferi un cadru deosebit pentru activităţi culturale, mai ales în sezonul estival.
Definirea obiectivului general al proiectului pune in evidenta faptul ca acesta se incadreaza in obiectivele strategice de dezvoltare ale
municipiului Craiova prevazute in Strategia Integrata de Dezvolatare Urbana pentru polul de crestere Craiova cat si in cele 4 mari
obiective strategice ale Strategiei UE pentru regiunea Dunarii(SUERD). SUERD reprezinta o initiativa politica a Romaniei si Austriei la
care participa un numar de 14 state. Unul dintre  cele patru mari obiective ale SUERD este interconectarea Regiunii Dunarii, realizat prin
axa prioritara Promovarea culturii si a turismului, a contactelor directe intre oameni. Proiectul de fata, prin obiectivele si activiattile pe care
si le propune, contribuie la realizarea obiectivului SUERD prin promovarea obiectivului de patrimoniu si punerea acestuia in valoare. Dupa
restaurarea Casei Rusanescu si transformarea acesteia in Muzeu, se pot romova diverse proiecte de colaborare trabsfrontaliera Romania
Bulgaria, data fiind experienta Primariei Craiova in ceea ce priveste implementarea unor astfel de proiecte, inclusiv de formare si
promovare a unor produse turistice comune. Proiectul poate fi un bun exemplu de implementare in regiunea SUERD, respectiv
transfrontaliera, contribuind la cresterea atractivitatii Municipiului Craiova prin conservarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural-
istoric si modernizarea infrastructurilor conexe.
 Obiectivele specifice ale proiectului constau in:
? Conservarea si valorificarea patrimoniului cultural local si a identitatii culturale prin restaurarea, consolidarea si protectia Casei
Rusanescu, monument istoric  de importanta B si de arhitectura de inceput de secol XX;
? punerea în valoare a elementelor de identitate locală prin restaurarea si conservarea Casei Rusanescu si transformarea
acesteia in Muzeul Personalitatilor Craiovene.

- Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate;   1 obiectiv patrimoniu restaurat, protejat si conservat
Se propune pentru restaurare, consolidare, protejare si conservare obiectivul  de patrimoniu Casa Rusanescu din Municipiul Craiova (cod
Dj-II-m-B-08126 în Lista Monumentelor istorice), edificata la sfarsitul sec. al XVIII-lea, cu regim de înaltime P+1 care se afla intr.-o stare
avansata de degradare atat la interior, cat şi la exterior si dotarea acestuia conform noului profil cultural, conturat in cadrul acestui proiect.
Se va amenaja în acest imobil – un Muzeu al Personalitatilor Craiovene, ce va fi dotat cu echipamente moderne de expunere, spaţii
interactive şi primitoare  necesare pentru organizarea diferitelor evenimente: sustinerea de conferinte si proiectii audio-video, lansari de
carte, dezbateri culturale, reusindu-se in acest fel, păstrarea memoriei istorice şi culturale a municipiului Craiova cat si a figurilor marcante
ale orasului ce au influentat de-a lungul veacurilor, traseul cultural si istoric al urbei. Elementele arhitectonice, precum şi întreaga alură a
clădirii Casa Rusanescu vor fi revitalizate cu respectarea fidelă a liniilor şi aspectelor originale ale imobilului.
- Numărul de  vizitatori înainte, respectiv după intervenţia asupra obiectivul de patrimoniu care beneficiază de sprijin: Cresterea
medie cu 20% a numarului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu
In prezent, Casa Rusanescu, conform adresei nr. 113457/21.08.2017 a Asociatiei Monumente Oltenia, este inclusa intr-un circuit turistic
local (tur pietonal) alaturi de alte cladiri de patrimoniu din municipiul Craiova, data fiind localizarea acesteia in zona nou reabilitata a
Centrului istoric vecinatatea cu obiectivele de interes cultural, istoric si arhitectural ale municipiului. Prin intermediul tururilor de oras
organizate pana acum, se estimeaza ca monumentul istoric a fost vizitat de aproximativ 100 persoane. Prin restaurarea si valorificarea
Casei Rusanescu prin infiintarea Muzeului Personalitatilor Craiovene si introducerea acestuia in circuitul turistic cultural al orasului,
estimam o crestere anuala a numarului de vizitatori cu circa 20%.

Rezultate

Activităţi finanţate

I. Activitati realizate inainte de depunerea cererii de finantare

I. Pregatirea si depunerea proiectului

Sub-activitati:
I.1. Activitatea de informare publica

I.2. Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.).

I.3. Contractarea serviciilor de intocmire a planului de marketing

I.4.Elaborarea documentatiei tehnico-economice necesare depunerii proiectului (faza D.A.L.I.).

I.5. Elaborarea planului de marketing

I.6. Obtinerea Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor necesare depunerii proiectului

I.7. Intocmirea dosarului de finantare si depunerea proiectului
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II. Activitati ce se vor realiza dupa depunerea cererii de finantare

II.1. Asigurarea managementului proiectului

Sub-activitati:
II.1.1. Derularea managementului proiectului dupa depunerea cererii de finantare

II.2. Informare si publicitate
Sub-activitati:
II.2.1. Contractarea serviciilor de informare si publicitate

II.2.2. Implementarea masurilor de informare si publicitate

II.3. Asigurarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica
Sub-activitati:
II.3.1. Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+DTAC si a serviciilor de asistenta tehnica
din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor
II.3.2. Elaborarea documentatiei tehnico-economica, faza PT+DE+DTAC
 II.3.3. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului
II.4. Executia lucrarilor de consolidare, restaurare si dotarea monumentului istoric in scopul amenajarii Muzeului Personalitatilor
Craiovene
Sub-activitati:
II.4.1. Contractarea lucrarilor de restaurare, consolidare si dotare cladire
II.4.2. Derularea contractului de lucrari
II.4.3. Receptia lucrarilor
II.5. Contractarea si derularea serviciilor de dirigentie de santier
Sub-activitati:
II.5.1. Contractarea serviciilor de dirigentie de santier

II.5.2. Derularea contractului de dirigentie de santier

II.6. Promovarea obiectivelor de patrimoniu
Sub-activitati:
II.6.1. Contractarea serviciilor de marketing
II.6.2. Derularea actiunilor de marketing prevazute pentru perioada de implementare
II.8. Digitizarea obiectivului de patrimoniu
Sub-activitati:
II.8.1. Contractarea serviciilor de digitizare
II.8.2. Derularea contractului de servicii de digitizare

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Reziden?iale din Municipiul Craiova – CEERT L4

Informaţii înregistrare solicitare: 120479 / 28 FEB 2018

Valoarea totală proiect: 3,586,226.58

Valoare eligibilă proiect: 3,413,524.09

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii
sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.
Obiectivele specifice ale proiectului

1. Creşterea eficienţei energetice în cladirile rezidenţiale din Municipiul Craiova prin reabilitarea termica a 4 blocuri de locuinţe din
cartierul Lăpuş .
2. Micşorarea consumului de energie termica pentru încălzirea a 4 blocuri de locuinţe din cartierul Lăpuş prin reducerea
pierderilor de caldura.

1. 4 blocuri de locuinte din cartierul Lăpuş, reabilitate  termic
2. Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru încalzirea a 4  blocuri de locuinte din cartierul
Lăpuş.

Rezultate

Activităţi finanţate

Obtinerea Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor necesare depunerii proiectului
Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.)
Elaborarea documentatiei tehnico-economice necesare depunerii proiectului (faza D.A.L.I.)
Intocmirea dosarului de finantare si depunerea proiectului
Derularea managementului proiectului dupa depunerea cererii de finantare
Contractare informare si publicitate
Implementarea masurilor de informare si publicitate
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Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+AE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor
Elaborarea documentatie tehnico-economice, faza PT+DE+AE
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului
Contractarea lucrarilor de executie
Derularea contractului de lucrari Componenta 1+Componenta 2
Receptia lucrarilor lucrari Componenta 1+Componenta 2
Derularea contractului de lucrari Componenta 3+Componenta 4
Receptia lucrarilor lucrari Componenta 3+Componenta 4
Contractarea serviciilor de dirigentie de santier
Derularea contractului de dirigentie de santier
Depunerea cererii de rambursare finala

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Reziden?iale din Municipiul Craiova – CEERT L5

Informaţii înregistrare solicitare: 121430 / 28 FEB 2018

Valoarea totală proiect: 3,912,724.15

Valoare eligibilă proiect: 3,562,937.58

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii
sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul Craiova prin reabilitarea termica a 5 blocuri de locuinte din
cartierul Lapus .
2. Micsorarea consumului de energie termica pentru incalzirea a 5 blocuri de locuinte din cartierul Lapus prin reducerea pierderilor de
caldura.

1. 5 blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate termic
2. Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5 blocuri de locuinte din cartierul Lapus.

Rezultate

Activităţi finanţate

Managementul proiectului
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.)
Managementul proiectului inainte de depunere proiect
Managementului proiectului dupa depunerea cererii de finantare
Servicii de informare si publicitate
Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+AE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe
parcursul derularii lucrarilor.
Executia lucrarilor de reabilitare termica
Urmarirea executiei lucrarilor prin diriginti de santier
Intocmirea si depunerea ultimei cereri de rambursare

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Reziden?iale din Municipiul Craiova – CEERT
L4.1

Informaţii înregistrare solicitare: 121483 / 28 FEB 2018

Valoarea totală proiect: 4,106,130.82

Valoare eligibilă proiect: 3,961,309.68

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii
sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale din Mun.Craiova prin reabilitarea termica a 4 blocuri de locuinte din cart.Lapus.
2. Scaderea emisiilor de CO2 cu minim 40% in 4 blocuri de locuin?e din cartierul Lapus.
3. Reducerea consumului de energie cu minim 40 %, respectiv scaderea consumului specific de energie pentru incalzire cu incadrarea
acestuia in limita de max.90kwh/m2/an,a 4 blocuri de locuin?e din cartierul Lapus.

1. 4 blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate termic.
2. Scaderea gazelor cu efect de sera cu minim 40% in 4 blocuri de locuinte cartierul Lapus

Rezultate
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3. Reducerea consumului de energie cu minim 40% fata de consumul initial, respectiv scaderea consumului specific de energie pentru
incalzire cu incadrarea acestuia in maxim 90kwh/m2/an, in 4 blocuri de locuinte din cartierul Lapus.

Activităţi finanţate

Contractarea si elaborarea documentatiei de proiectare
Intocmirea dosarului de finantare si depunerea proiectului
Derularea managementului proiectului dupa depunerea cererii de finantare
Contractarea si derularea contractului de informare si publicitate
Urmarirea executiei lucrarilor prin diriginti de santier
Executia lucrarilor de reabilitare termica
Intocmirea si depunerea ultimei cereri de rambursare

Împrumuturi

Titlul proiectului: Creşterea Eficienţei Energetice în cadrul clădirilor Reziden?iale din Municipiul Craiova – CEERT
L5.1

Informaţii înregistrare solicitare: 121533 / 28 FEB 2018

Valoarea totală proiect: 4,090,680.53

Valoare eligibilă proiect: 4,090,680.53

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii
sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale din Mun.Craiova prin reabilitarea termica a 5 blocuri de locuinte din cartierul
Lapus
2. Scaderea emisiilor de CO2 cu minim 40% in 5 blocuri de locuinte din cartierul Lapus
3. Reducerea consumului de energie cu minim 40%, respectiv scaderea consumului specific de energie pentru incalzire cu incadrarea
acestuia in limita de max. 90kwh/m2/an, in 5 blocuri de locuinte din cartierul Lapus.

1. 5 blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate termic
2. Scaderea gazelor cu efect de sera cu min.40% in 5 blocuri de locuinte din cartierul Lapus
3. Reducerea consumului de energie cu minim 40% fata de consumul initial, respectiv scaderea consumului specific de energie pentru
incalzire cu incadrarea acestuia in maxim 90kwh/m2/an, in 5 blocuri de locuinte din cartierul Lapus

Rezultate

Activităţi finanţate

Contractarea si elaborarea documentatiei de proiectare
Intocmirea dosarului de finantare si depunerea proiectului
Derularea managementului proiectului dupa depunerea cererii de finantare
Contractarea si derularea contractului de informare si publicitate
Urmarirea executiei lucrarilor prin diriginti de santier
Executia lucrarilor de reabilitare termica
Intocmirea si depunerea ultimei cereri de rambursare

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1.Hotararea Judecatoreasca de validare primar.pdf

27/02/2018 Hotararea Judecatoreasca de validare primarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.1 DEVIZ GENERAL BL.1.pdf

27/02/2018 DEVIZ GENERAL BL.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3.CI Primar Genoiu Mihail.pdf

27/02/2018 CI Primar Genoiu MihailE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.1.Anexa nr. 1.3 Grad de indatorare 29.12.2017.pdf

27/02/2018 Anexa nr. 1.3 Grad de indatorare 29.12.2017E19EE5B611FC7567C73E14B1CED434F4CEB2D0EC15CD6A8EA519D
C707158B68C
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

4.2.Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 24426512010.pdf

27/02/2018 Indicator Bugetar Anual - Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr.
24426512010

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.Declaratie de angajament CEERT L5.pdf

27/02/2018 Declaratie de angajament CEERT L5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.Declaratie eligibilitate L5.pdf

27/02/2018 Declaratie eligibilitate L5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7. Model H Declaratie privind eligibilitatea TVA CEERT L5.pdf

27/02/2018 Model H Declaratie privind eligibilitatea TVA CEERT L5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.1.AUDIT ENERGETIC BL_1.pdf

27/02/2018 AUDIT ENERGETIC BL_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.2.AUDIT ENERGETIC BL_2.pdf

27/02/2018 AUDIT ENERGETIC BL_2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.3.AUDIT ENERGETIC BL_3.pdf

27/02/2018 AUDIT ENERGETIC BL_3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.4.AUDIT ENERGETIC U2.pdf

27/02/2018 AUDIT ENERGETIC U2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.5.AUDIT ENERGETIC U9.pdf

27/02/2018 AUDIT ENERGETIC U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.1.EXP.TEH_BL.1.pdf

27/02/2018 EXP.TEH_BL.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.2.EXP.TEH_BL.2.pdf

27/02/2018 EXP.TEH_BL.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.3.EXP.TEH_BL.3.pdf

27/02/2018 EXP.TEH_BL.3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.5.EXP.TEH_BL.U9.pdf

27/02/2018 EXP.TEH_BL.U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.1.DALI BL 1.pdf

27/02/2018 DALI BL 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.2.DALI BL 2.pdf

27/02/2018 DALI BL 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.3.DALI BL 3.pdf

27/02/2018 DALI BL 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.4.DALI U2.pdf

27/02/2018 DALI U2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.5.1.DALI U9.pdf

27/02/2018 DALI U9 partea 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.5.3.DALI U9.pdf

27/02/2018 DALI U9 partea 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.1.CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.1.pdf

27/02/2018 CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.2.CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.2.pdf

27/02/2018 CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.3.CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.3.pdf

27/02/2018 CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.4.CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.U2.pdf

27/02/2018 CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.U2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.5.CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.U9.pdf

27/02/2018 CERTIFICAT DE URBANISM +AVIZE BL.U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.1.AVIZ MEDIU BL.1.pdf

27/02/2018 AVIZ MEDIU BL.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

12.2.AVIZ MEDIU BL.2.pdf

27/02/2018 AVIZ MEDIU BL.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.3.AVIZ MEDIU BL.3.pdf

27/02/2018 AVIZ MEDIU BL.3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.5.AVIZ MEDIU BL.U9.pdf

27/02/2018 AVIZ MEDIU BL.U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.1.HCL DALI BLOC 1.pdf

27/02/2018 HCL DALI BLOC 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.3.HCL DALI BLOC 3.pdf

27/02/2018 HCL DALI BLOC 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.5.HCL DALI U9.pdf

27/02/2018 HCL DALI U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.HCL infiintare CL 1992.pdf

27/02/2018 HCL infiintare CL 1992E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.3 DEVIZ GENERAL BL.3.pdf

27/02/2018 DEVIZ GENERAL BL.3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.4 DEVIZ GENERAL U2.pdf

27/02/2018 DEVIZ GENERAL U2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.Anexe F pentru Bl.1, Bl.2, Bl.3, Bl.U2, Bl.U9.pdf

27/02/2018 Anexe F pentru Bl.1, Bl.2, Bl.3, Bl.U2, Bl.U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
16.ANEXA I INCADRARE STANDARDE DE COST PENTRU BL.1,
BL.2,BL.3,BL.U2,BL.U9.pdf

27/02/2018 ANEXA I INCADRARE STANDARDE DE COST PENTRU BL.1,
BL.2,BL.3,BL.U2,BL.U9

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.2.Extras PAED.pdf

27/02/2018 Extras PAEDE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
19.Declaratiile privind cerintele mentionate in sectiunea 2.6 pentru
Bl.1,Bl.2,Bl.3,Bl.U2, Bl.U9.pdf

27/02/2018 Declaratiile privind cerintele mentionate in sectiunea 2.6 pentru
Bl.1,Bl.2,Bl.3,Bl.U2, Bl.U9

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.1.FISA TEHNICA BL.1.pdf

27/02/2018 FISA TEHNICA BL.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.3.FISA TEHNICA BL.3.pdf

27/02/2018 FISA TEHNICA BL.3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.4.FISA TEHNICA BL.U2.pdf

27/02/2018 FISA TEHNICA BL.U2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

20.Formulare J pentru bl.1, bl.2, bl.3, bl.U2, bl.U9.pdf

27/02/2018 Formulare J pentru bl.1, bl.2, bl.3, bl.U2, bl.U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
21.1.Macheta privind stabilirea contributiei solicitantului,Bl.1,Bl2,Bl3,
Bl.U2, Bl.U9 Bugetul Cererii de finantare CEERT L5.pdf

27/02/2018 Macheta privind stabilirea contribuţiei solicitantului,Bl.1,Bl2,Bl3, Bl.U2,
Bl.U9 Bugetul Cererii de finantare CEERT L5

D30674F57A86472B10E95FEC5F4CC19005F54999F88F597CD9002D8
19FBFFFB2
21.3.Macheta privind stabilirea contributiei solicitantului Bugetul
Componentei 2 - Bl.2.pdf

27/02/2018 Macheta privind stabilirea contribuţiei solicitantului Bugetul
Componentei 2 - Bl.2

53C4BAD67D8983C842B6E2BDB0B3F2244C94A368C41B290FCDD145
592C8536DF
21.4.Macheta privind stabilirea contributiei solicitantului Bugetul
Componentei 3 - Bl.3.pdf

27/02/2018 Macheta privind stabilirea contribuţiei solicitantului Bugetul
Componentei 3 - Bl.3

90AE904DAFC5FA9158C96EB1FBD895A54FCE40CA352C84AAC88D2
58A0EBA9AF1
21.6.Macheta privind stabilirea contributiei solicitantului Bugetul
Componentei 5 - Bl.U9.pdf

27/02/2018 Macheta privind stabilirea contribuţiei solicitantului Bugetul
Componentei 5 - Bl.U9

01C154CC1318FCA2F272BE2131B20AE768319463FE1A8F6F5E8B515
6B2E3CE82
21.7.Macheta privind stabilirea contributiei solicitantului,Bl.1,Bl2,Bl3,
Bl.U2, Bl.U9 FINAL.pdf

27/02/2018 Macheta privind stabilirea contribuţiei solicitantului,Bl.1,Bl2,Bl3, Bl.U2,
Bl.U9 FINAL

DCC6164BFE9FEA80E838197225EC564BAF60313E0C43D4AFD223E5
8FBFB97240
22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (1).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (1)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (2).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (2)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (3).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (3)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (7).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (7)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (4).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (4)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (5).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (5)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (6).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (6)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (8).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (8)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (9).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (9)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
22.1.CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (10).pdf

27/02/2018 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT TERMO FONDURI
PUBLICE (10)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

23.Diagrama_Gantt_121430_Componenta1_26-02-2018.pdf

27/02/2018 Diagrama_Gantt_121430_Componenta1_26-02-20182A7A8758BFAB34F9B0A57DDD34CFF06694C038F93337E92ADEFFC3
6FCE9867C9

24.Tabele cu date referitoare la blocurile L5.pdf

27/02/2018 Tabele cu date referitoare la blocurile L5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

25.1.Indicatori realizare CEERT L5.pdf

27/02/2018 Indicatori realizare CEERT L56C38421779DA9B38F74F6F4A2765E56B92900FC0E3FD815C95BE36A
B1C75D7A3

25.2.Indicatori suplimentari CEERT L5.pdf

27/02/2018 Indicatori suplimentari CEERT L5AA55D77801E3EBC9F45CE340B454D5D5C3AA8073962102B71CD5AF
A4204B837F

18.5.FISA TEHNICA BL.U9.pdf

27/02/2018 FISA TEHNICA BL.U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.5 DEVIZ GENERAL U9.pdf

27/02/2018 DEVIZ GENERAL U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.1.HCL aprobare PAED.pdf

27/02/2018 HCL aprobare PAEDE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.2.FISA TEHNICA BL.2.pdf

27/02/2018 FISA TEHNICA BL.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
21.5.Macheta privind stabilirea contributiei solicitantului Bugetul
Componentei 4 - Bl.U2.pdf

27/02/2018 Macheta privind stabilirea contribuţiei solicitantului Bugetul
Componentei 4 - Bl.U2

083F6DF4E63AD938B056D1CE589CA2333FDD5E88DE1EA005739D21
CC5823BF69
21.2.Macheta privind stabilirea contributiei solicitantului Bugetul
Componentei 1 - Bl.1.pdf

27/02/2018 Macheta privind stabilirea contributiei solicitantului Bugetul
Componentei 1 - Bl.1

90756B56C96B0279777D9522B40AC9040F68AB101ACEDA7360B86C1
FD7294C79

14.Deviz centralizator.pdf

27/02/2018 Deviz centralizatorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.4.EXP.TEH_BL.U2.pdf

27/02/2018 EXP.TEH_BL.U2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.5.2.DALI U9.pdf

27/02/2018 DALI U9 partea 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.4.AVIZ MEDIU BL.U2.pdf

27/02/2018 AVIZ MEDIU BL.U2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.2.HCL DALI BLOC 2.pdf

27/02/2018 HCL DALI BLOC 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.4.HCL DALI U2.pdf

27/02/2018 HCL DALI U2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.2 DEVIZ GENERAL BL.2.pdf

27/02/2018 DEVIZ GENERAL BL.2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Atribute proiect
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Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

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

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

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Bosoteanu Dana

Director executivFuncţie :

Telefon : 0251419589

0251419589

implementare@primariacraiova.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Bosoteanu Dana

Director executivFuncţie :

Telefon : 0251419589

0251419589

implementare@primariacraiova.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - MUNICIPIUL CRAIOVA

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

Activitatile legate de elaborarea si implementarea proiectului se realizeaza in cadrul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte din
cadrul Primariei Municipiului Craiova cu o echipa de 6 membrii cu urmatoarele pozitii:manager proiect-asigura monitorizarea implementarii
proiectului,asistent manager-organizeaza administrativ activitatea de implementare a proiectului,manager tehnic-coordoneaza
desfasurarea lucrarilor de executie,manager financiar-asigura desfasurarea corespunzatoare a activitatilor financiare ale proiectului,
intocmeste cererile de rambursare,manager achizitii-desfasoara activitatile specifice achizitiilor publice  si responsabil comunicare-asigura
activitatile de comunicare si publicitate.Directia cuprinde Serviciul Proiecte si Programe de Dezvoltare,Biroul Management Financiar si
Compartimentul Implementare Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile,conform organigramei aprobata prin HCL 260/2017.In
cadrul directiei isi desfasoara activitatea 17 functionari publici.Toti membrii Directiei au atributii si responsabilitati in domeniul scrierii si
implementarii proiectelor cu finantare externa,ocupand in cadrul echipelor de proiect diverse pozitii. Asadar,Solicitantul dispune de

Capacitate administrativă

Capacitate solicitant
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personal calificat pentru sustinerea implementarii oricarui tip de proiect cu finantare externa, personal ce si-a demonstrat abilitatile de a
gestiona bugetul unui proiect prin implementarea proiectelor derulate pana in prezent. Din lipsa de spatiu, informatiile complete referitoare
la pozitia,atributiile si rolul fiecarui membru din echipa de proiect precum si experienta relevanta necesara pentru rolul propus in echipa de
proiect se regasesc in cadrul sectiuniilor 18/37-Metodologie si 24/37 – Resurse umane implicate.

Municipiul Craiova dispune de resursele necesare pentru acoperirea investitiilor planificate. In conformitate cu Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.
F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57 alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin.
(1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”) – ultimul exerciţiu financiar încheiat pentru anul 2017, si Anexa nr. 1.3 la
norme şi proceduri, Calculul gradului de îndatorare -  ultimul exerciţiu financiar încheiat pentru anul 2017, Municipiul Craiova  dispune de
urmatorii indicatori bugetari de executie, astfel:
- de un grad ridicat de realizare a veniturilor totale in procent de 96.04%, respectiv >= 95%;
- de un grad scăzut de îndatorare in procent de 5,54%, ceea ce demonstrează că poate atrage resurse suplimentare, respectiv
<= 10%;
- de un grad de autofinanţare din veniturile proprii in procent de 26,11%, respectiv < 30%.
Anexa nr. 2 la O.M.A.I-O.M.F.P nr. 244/2651/2010 “pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7, ale art. 57
alin. (2^1) si ale art. 76^1 alin. (1 lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale”) – ultimul exerciţiu financiar încheiat pentru
anul 2017 se regaseste la linkul https://www.primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/01/17679.pdf
Anexa nr. 1.3 la norme şi proceduri, Calculul gradului de îndatorare -  ultimul exerciţiu financiar încheiat pentru anul 2017 se regaseste la
linkul https://www.primariacraiova.ro/pozearticole/userfiles/files/01/17461.pdf

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Bloc 1, situat pe Grigore Plesoianu, NR. 2, MUNICIPIUL CRAIOVA,  JUD. DOLJ
Bloc 2, situat pe Grigore Plesoianu, NR.4, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ
Bloc 3, situat pe Grigore Plesoianu, NR.6, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ
Bloc U2, situat  pe STR.TEHNICII, NR. 5, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ
Bloc U9, situat  pe CALEA BUCURESTI, NR. 90, MUNICIPIUL CRAIOVA, JUD. DOLJ

Sud-Vest Oltenia

Dolj

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Craiova
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor din municipiul Craiova si promovarea coeziunii
sociale prin realizarea unor investitii in eficienta energetica a blocurilor de locuinte.
Obiectivul general va permite realizarea  unor masuri de interventii care vor conduce la o clasificare mai buna din punct de vedere al
consumului de energie al gospodarilor reabilitate prin intermediul proiectului. De asemenea, prin obiectivul pe care si-l propune proiectul
va contribui la indeplinirea obiectivului general al Programului Operational Regional 2014-2020 „cresterea competitivitati economice si
imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor
infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa
valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic”. Realizarea reabilitarii termice a anvelopei blocurilor care fac
obiectul proiectului de fata va conduce la cresterea eficientei energetice prin economia de energie folosita, reducerea poluarii si scaderea
consumurilor. Obiectivele propuse prin aplicarea solutiilor de reabilitare a instalatiilor existente, avand la baza evaluarea starii existente a
acestora, sunt urmatoarele: reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de caldura, cresterea confortului
termic al locatarilor blocurilor, cresterea randamentului si optimizarea exploatarii sistemului de incalzire si reducerea cheltuielilor de
intretinere a instalatiilor. Astfel, pentru cresterea performantei energetice a cladirii trebuie sa se realizeze masuri de eliminare a pierderilor
de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din demisol. De asemenea, trebuie sa se reduca necesarul
de caldura furnizat blocurilor  de catre instalatia interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei blocurilor. Acest
lucru se realizeaza prin aplicarea unui pachet de solutii in care sunt cuprinse urmatoarele masuri: sporirea rezistentei termice corectate a
peretilor exteriori prin placarea peretilor exteriori cu panouri termoizolante tip sandwich alcatuite dintr-un miez de spuma poliuretanica
rigida cu grosimea de 5 cm; inlocuirea tamplariei existente de pe fatade, intrarea in bloc si inchiderea balcoanelor/logiilor, cu tamplarie
termoizolanta etansa cu rama de PVC, avand minim 5 camere si geamuri duble, tratate low-e si eventual cu strat de argon; sporirea
rezistentei termice a terasei prin reabilitarea acesteia cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 16 cm grosime; sporirea
rezistentei termice a placii peste demisol prin termoizolarea acesteia cu vata minerala bazaltica de 10 cm; inlocuirea totala a distributiei
instalatiei de incalzire centrala de la demisol cu conducte noi si inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la demisol cu
conducte noi.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Cresterea eficientei energetice in cladirile rezidentiale din Municipiul Craiova prin reabilitarea termica a 5 blocuri de locuinte din
cartierul Lapus .
Proiectul contribuie in mod direct la realizarea obiectivului specific Axa prioritara 3 -  Sprijinirea  tranzitiei catre o economie cu
emisii scazute de carbon, P.I 3.1 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor. “Cresterea eficientei energetice in
cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, indeosebi a celor care inregistreaza consumuri energetice
mari “, prin intermediul lucrarilor care se vor executa, respectiv : imbunatatirea izolatiei termice si hidroizolarea anvelopei
cladirilor,reabilitarea si modernizarea instalatiei de distributie a agentului termic – incalzire si apa calda de consum, parte comuna
a cladirii tip bloc de locuinte, modernizarea sistemului de incalzire,orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii
obiectivelor proiectului (lucrari de demontare a instalatiilor si echipamentelor montate , lucrari de reparatii la fatade). Prin ducerea
la indeplinire a obiectivului vor beneficia in mod direct cele 102 de gospodarii respectiv cei 186 de locatari din cele 5 blocuri de
locuinte din cartierul Lapus .

2. Micsorarea consumului de energie termica pentru incalzirea a 5 blocuri de locuinte din cartierul Lapus prin reducerea pierderilor
de caldura.
Proiectul de fata isi propune 2 categorii de interventii, respectiv: interventii pe partea de constructii si interventii pe partea de
instalatii. Interventiile pe partea de constructii constau in: termoizolarea peretilor exteriori, cu panouri termoizolante tip sandwich,
inlocuirea tamplariei existente de pe fatada si inchiderea balcoanelor, termoizolarea planseului peste ultimul etaj: terasa si
termoizolarea planseului peste demisol iar interventiile pe partea de instalatii vizeaza: lucrari de reabilitare a instalatiei de incalzire
si a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera.
Economia de energie se va realiza prin eliminarea pierderilor directe de agent termic de incalzire (distributie deteriorata) si printr-o
echilibrare hidraulica corespunzatoare a instalatiei interioare de incalzire, urmare a faptului ca pentru realizarea protectiei termice
a blocurilor, necesarul de energie se reduce considerabil, respectiv cu peste 50%, in instalatiile existente ce devin
supradimensionate.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. 5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de 102 de apartamente.Activitatile si
lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul
Craiova – CEERT L5 ” vor conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul implementarii proiectului); Numarul
gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la
finalul implementarii proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual specific
de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare la
finalul implementarii proiectului).
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

26.2.Indicatori suplimentari CEERT L5.pdf

27/02/2018 Indicatori suplimentari CEERT L5AA55D77801E3EBC9F45CE340B454D5D5C3AA8073962102B71CD5AF
A4204B837F

26.1.Indicatori realizare CEERT L5.pdf

27/02/2018 Indicatori realizare CEERT L56C38421779DA9B38F74F6F4A2765E56B92900FC0E3FD815C95BE36A
B1C75D7A3

2. Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5  blocuri de locuinte din cartierul
Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate masurile de reabilitare energetica
prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a
polistirenului expandat ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica pentru
termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din aplicarea masurilor analizate mai sus.
Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o
economie de energie termica pentru incalzirea acestora.

Context

Municipiul Craiova reprezintă un pol de creştere,fiind un sistem de creştere economică durabilă şi de dezvoltare a unor reţele policentrice
locale,pentru realizarea unui echilibru între mediul urban şi cel rural,în vederea reducerii discrepanţelor teritoriale.Populatia Municipiului
Craiova la data de 1 iulie 2017 este de 303321 locuitori.Profilul Zonei Funcţionale Urbane a Craiovei este definit printr-o specializare
comercială în sectoare mai puţin avansate din punct de vedere tehnologic.Pe de altă parte,se manifestă o tendinţă spre sectoare cu
necesitate mare de cunoştinţe avansate precum şi creşterea puternică a specializării industriale şi comerciale în industriile bazate pe
tehnologie.Jumătate din economia judeţului Dolj este susţinută de grupul american Ford.De asemenea,tot jumătate din valoarea
exporturilor realizate din judeţul Dolj,în anul 2015,sunt reprezentate de mijloace şi materiale de transport,realizate,în genere,în cadrul
uzinei Ford. Economic, municipiul Craiova  este lider in ceea ce priveste numarul de firme active, astfel,ca 87,6% dintre unitatile locale
active ale zonei metropolitane se gasesc doar in municipiul Craiova.Forta de munca este unul dintre cele mai importante resurse ale zonei
metropolitane,care contribuie in mod direct la dezvoltarea economica a zonei si la cresterea calitatii vietii pentru toti locuitorii ei. Din punct
de vedere al ocuparii,8,4%din populatia jud.Dolj si respectiv,3,8% din populatia municipiului Craiova traieste in zone dezavantajate pe
capital uman,potrivit datelor preluate din Atlasul Zonelor Marginalizate din Romania.O alta problema se inregistreaza in privinta
ocuparii,astfel 15,9% din populatia judetului  Dolj traieste in zone dezavantajate pe ocupare.In perioada 2010-2016 numarul de someri de
la nivelul zonei metropolitane a inregistrat un trend descendent ,situatie similara celei de la nivelul zonei metropolitane si de la nivelul
zonei metropolitane si de la nivelul mun.Craiova.In anul 2016 erau inregistrati 6.379 de someri in zona metropolitana,din care 37,3% in
municipiul Craiova conform datelor furnizate de AJOFM Craiova .Comparativ cu anul precedent numarul somerilor din zona metropolitana
a scazut cu 7,6% iar fata de 2010 cu 43,4%.Prin poziţia deţinută,Zona Polului de Creştere Craiova concentrează şi principalele resurse de
muncă înalt calificate,fiind,totodată,un important centru universitar al României.Municipiul beneficiază de energie termică distribuită in
sistem centralizat.Sistemul de încălzire al sectorului rezidenţial este unul mixt,fiind constituit,potrivit Planului de Acţiune pentru Energie
Durabilă a Zonei Metropolitane Craiova,din sistem centralizat (54%),gaze naturale (37%) şi sisteme bazate pe lemn de foc sau cărbune
(9%).Energia termică de la nivelul Polului de Creştere Craiova este distribuită din cadrul punctelor termice şi a centralelor termice.Potrivit
datelor furnizate de INS,întreaga cantitate de energie termică distribuită în judeţul Dolj,în perioada 2011–2015,a fost înregistrată doar la
nivelul municipiului Craiova.Tendinţele consumului de energie termică înregistrează o scădere de 22,2% în anul 2015 faţă de 2008, în
ultimul an analizat cantitatea fiind de 371.898 gigacalorii.În ceea ce priveşte starea sistemului de distribuţie a energiei termice, acesta are
o vechime de peste 30 ani,conductele fiind, în mare parte,depreciate din punct de vedere fizic,izolaţia termică este tasată şi
discontinuă.Nevoile de continuare a acţiunilor de modernizare ale sistemului de alimentare centralizată cu energie termică sunt identificate
atât la producere (diminuarea factorului de emisie),cât şi la furnizare(creşterea randamentului de utilizare a energiei cumpărate).Cele mai
mari cantităţi de emisii de CO2 sunt produse,potrivit PAEDCraiova,de sistemul de alimentare centralizat cu energie termică (25% din
valoarea emisiilor).Proiectul propus spre finantare este in conformitate cu politicile si strategiile europene si nationale,punand in practica
masuri menite sa imbunatateasca  conditiile  de igiena si confort termic interior,să amelioreze  aspectului urbanistic al localitatilor,sa
reduca pierderile de caldura si consumurile energetice si nu in ultimul rand sa imbunatateasca ocuparea fortei de munca prin crearea de
noi locuri de munca temporare.Obiectivul general şi obiectivele specifice ale proiectului Cresterea eficienţei energetice în cadrul clădirilor
rezidenţiale din Municipiul Craiova–CEERT L5 au un numitor comun respectiv obiectul Directivei 2010/31/UE şi anume îmbunataţirea
performanţei energetice a clădirilor ţinând cont de condiţiile climatice din exterior şi de condiţiile locale,precum şi de cerinţele legale de
climatul interior şi raportul cost-eficienţă.Acest proiect este in concordanta cu Strategia energetica a Romaniei 2016-2030 cu perspectiva
anului 2050, elaborata de Ministerul Energiei reprezinta un document strategic ce urmăreşte cinci obiective strategice fundamentale
imperativele de securitate energetică, de asigurare a competitivităţii economiei,respectiv de tranziţie a sectorului energetic către un model
de dezvoltare sustenabilă, sprijinite pe fundamentul unei bune guvernanţe a sectorului energetic şi urmărind, în definitiv, asigurarea
energiei pentru toţi consumatorii şi suportabilitatea ei prin reducerea sărăciei energetice şi protecţia consumatorilor vulnerabili.De
asemenea,obiectivul proiectului propus la finantare raspunde obiectivului general al Strategiei Energiei a  României pentru  perioada
2007-2020, obiectiv ce consta in satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât şi pe termen mediu si lung, la un pret cât mai
scăzut,adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat,in conditii de calitate,siguranţă in alimentare,cu
respectarea principiilor dezvoltarii durabile.Totodata,proiectul contribuie la atingerea prioritatii 6-Protectia Mediului si cresterea eficientei
energetice din cadrul  PLANULUI DE DEZVOLTARE REGIONALA SV OLTENIA 2014-2020,a indicatorilor output-locuinte reabilitate
energetic si a indicatorilor de rezultat cresterea ponderi  locuintelor reabilitate pentru consumul de energie.Proiectul se incadreaza in
tipurile de investiţii preconizate a fi implementate prin POR 2014-2020 şi relevante pentru SUERD care vizează dezvoltarea următoarelor
domenii:eficienţă energetică,regenerare urbană, mobilitate urbană,patrimoniu cultural,infrastructura rutieră de drumuri
judeţene,turism,astfel proiectul contribuie la implementarea ariei prioritara 2 SUERD–încurajarea energiilor durabile (sprijinită prin axa
prioritară 3 POR-Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon-economie cu emisii reduse de carbon).Proiectul de
fata este inclus in PAEDCraiova al carui obiectiv general este reducerea consumului final de energie din surse convenţionale si a emisiilor
CO2 generate,prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea durabilă  a surselor de energie regenerabilă.PAED–ul răspunde
nevoii de a avea la dispoziţie un document de planificare la nivel metropolitan care stabileşte viziunea, obiectivul global şi obiectivele
specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunând domeniile strategice de intervenţie şi axele prioritare de acţiune necesare
pentru atingerea obiectivelor.Prin implementarea activitatilor pe care si le propune, proiectul Cresterea eficienţei energetice în cadrul
clădirilor rezidenţiale din Municipiul Craiova– CEERT L5 va contribui la indeplinirea obiectivul general:Creşterea calităţii factorilor de mediu
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climat favorabil locuirii, respectiv a obiectivului specific:Creşterea eficienţei energetice la nivelul ZFU prin măsuri integrate ce vizeaza
reducerea consumului de energie şi creşterea ponderii energiei provenite din surse regenerabile, prevazute in Strategia Integrată de
Dezvoltare Urbană a polului de crestere Craiova,inscriindu se astfel in masura mentionata la pozitia 395, respectiv:“Creşterea eficienţei
energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri
energetice mari”.In ceea ce priveste complementaritatea proiectului de fata cu alte proiecte similare, mentionam ca proiectul este
complementar cu proiecte care au implementat  masuri de eficienta energetica, respectiv proiecte implementate prin POR 2007-2013(axa
prioritara1-DMI.1.2)dupa cum urmeaza: 1.„EFFECT 30.1 ce a facut obiectul contractului de finantare nr. 4606/13.08.2014, Cod
SMIS:48904, avand o valoarea totala de 1274.361,25 lei, din care valoarea eligibilă este de 630.998,08 lei si care a avut ca   rezultat
reabilitarea  termica  a  3 blocuri de locuinte din cartierul 1Mai al municipiului Craiova, cu un numar total de 61 de apartamente.2.„20.1 ce
a facut obiectul contractului de finantare nr. 4616/25.09.2014,Cod SMIS 48905, avand o valoare totală  de 7.520,186,41 lei, din care
valoare eligibilă este de 6.601,760,37 lei si care a avut ca   rezultat  reabilitarea  termica  a 19  blocuri de locuinte din municipiului Craiova,
cu un numar total de 311 de  apartamente.Un alt proiect complementar cu proiectul de fata este:„Modernizare puncte termice urbane din
Municipiul Craiova–43PTprin înlocuirea tuturor utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor existente în punctele termice”, proiect aprobat prin
Programul Termoficare 2006-2015 caldură şi confort si care a facut obiectul unui contract de finanţare nr. 22086861/19.10.2012,încheiat
între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Primaria Municipiului Craiova.Conform Actului adiţional nr.1 la contractul de finanţare
nr.22086861/129968/19.10.2012,valoare totală a contractlui este de 3.800.000 lei. Mentionam ca lucrările de investitii aferente acestui
contract s-au derulat in perioda 2012-2014, conform proceselor verbale de receptie
nr.7625/10.11.2014;nr.2373/24.03.2014;nr.1351/18.02.2014 şi nr.1350/17.02.2014, pe care le atasam la prezenta cerere de finantare. In
concluzie, prezentul proiect este implementat in municipiul Craiova, municipiu care a beneficiat in ultimii 5 ani de investitii in sistemul

Justificare

Reducerea consumului de energie convenţională prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor şi instalaţiilor civile sau industriale,
precum şi prin creşterea ponderii energiei produsă din surse regenerabile sunt preocupări dintre cele mai importante şi actuale la nivel
internaţional, naţional şi local, generate de cel puţin următoarele aspecte: energia este esenţială pentru confortul, progresul omenirii şi
competitivitatea produselor necesare civilizaţiei umane;nevoie crescândă de energie determinată de explozia demografică, de creşterea
confortului social, de expansiunea economiilor ţărilor în curs de dezvoltare;accentuarea dependenţei economiilor lumii de resursele
energetice;sursele clasice de energie sunt epuizabile;sursele de energie clasică sunt distribuite neuniform, deficitul de resurse energetice
având un rol important în declanşarea sau amplificarea unor conflicte, în polarizarea şi/sau catalizarea forţelor care afectează negativ
relaţiile dintre state; combustibilii fosili (petrol, gaz natural şi cărbune) sunt sursele majore de energie care asigură progresul omenirii, dar
şi sursele majore de emisii de gaze cu efect de seră care pun în pericol viitorul omenirii. Prin actualul cadru pentru politica integrată privind
energia şi clima, Uniunea Europeana şi-a stabilit trei obiective care trebuie atinse până în 2020 în raport cu 1990:reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră cu 20 %;ponderea producţiei de energie din surse regenerabile sa reprezinte 20 % din consumul final de energie;
îmbunătăţirea eficienţei energetice cu 20 %;actualele politici privind energia şi clima duc la realizarea unor progrese substanţiale în
vederea îndeplinirii acestor obiective 20/20/20; în 2012,nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră a fost cu 18 % mai scăzut cu în raport cu
nivelul înregistrat în 1990 şi se estimează că emisiile vor scădea în continuare,  atingând niveluri cu 24% şi, respectiv, cu 32% mai reduse
decât cele din 1990 până în 2020 şi, respectiv, până în 2030 pe baza politicilor actuale; ponderea energiei din surse regenerabile în raport
cu consumul final de energie a crescut,ajungând la 13 % în 2012, şi se estimează că va creşte în continuare pentru a ajunge la 21 % în
2020 şi la 24 % în 2030; la sfârşitul anului 2012,UE instalase aproximativ 44 % din energia electrică produsă din surse regenerabile la
nivel mondial (cu excepţia hidroenergiei); intensitatea energetică a economiei UE s-a redus cu 24 % în perioada 1995-2011, în timp ce
îmbunătăţirile realizate în sectorul industrial au fost de aproximativ 30 %;intensitatea emisiilor de dioxid de carbon generate de economia
UE a scăzut cu 28 %  în perioada 1995-2010.Conform datelor mentionate in PAED, sistemul de incalzire al sectorului residential din
Municipiul Craiova este unul mixt, fiind constituit din 54% locuinte alimentate in sistem centralizat, 37% din locuinte care utilizeaza gazul
natural la incalzire si 9% sisteme bazate pe lemn de foc sau carbune.De asemenea, consumul final de energie în anul 2014 în sectorul
rezidenţial din municipiul Craiova a fost în cantitate de 1237143MWh, iar emisiile de CO2 asociate acestuia în cantitate de 394639
tone.Ponderea în consumul final a energiilor subsecvente este:31%, energia termică livrată în sistem centralizat pentru încălzirea
locuinţelor şi prepararea apei calde menajere;36%, energia înmagazinată în gazul natural pentru încălzirea locuinţelor şi prepararea locală
a apei calde menajere în locuinţele neîncălzite de la sistemul centralizat, precum şi la prepararea hranei în toate locuinţele din municipiu
racordate la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale;25%, energia înmagazinată în combustibili fosili, alţii decât gazul natural (lemn de
foc, cărbune, GPL), utilizaţi pentru încălzirea locuinţelor, prepararea locală a apei calde menajere şi hranei în locuinţele neîncălzite de la
sistemul centralizat-case şi apartamente;8%energia electrică pentru iluminatul locuinţelor şi funcţionarea receptorilor electrici din locuinţă.
Municipiul Craiova detine in prezent, pe intreg teritoriul sau cca 3600 de  blocuri de locuinte care din constructie  prezinta  un grad de
izolare termica destul de scazut, iar in ultimii  ani, proprietarii locuintelor au finantat interventii partiale de reabilitare termica, majoritatea
neautorizate si in lipsa unei expertize tehnice si  energetice elaborate de persoane atestate in acest sens. Principalele sisteme
constructive practicate la construirea blocurilor din Municipiul Craiova, au fost următoarele: clădiri integral prefabricate, construite între anii
1978 – 1990, din panouri mari, tip sandviş cu structura în trei straturi, din betoane compacte BC20 - BC25, iar ca termoizolaţie vată
minerală;clădiri cu structura din cadre lamelare, stâlpi şi rigle din beton armat monolit turnat în cofraje metalice sau Tego, soluţii adoptate
pentru blocurile cu mai mult de 5 nivele sau care au fost prevăzute cu spatii comerciale la parter sau mezanin;clădiri cu structura de tip
celular cu diafragme din beton armat monolit;clădiri cu structura din pereţi portanţi şi pereţi de rigidizare din zidărie de cărămidă. Nivelul de
performanţă termotehnică şi implicit nivelul protecţiei termice al clădirilor care alcătuiesc fondul existent de clădiri din municipiul Craiova a
fost influenţat, indiferent de sistemul structural, de specificaţiile şi exigentele impuse de standardele în vigoare privind calculul higro şi
termotehnic, precum şi nivelul tehnologic specific perioadei în care s-au construit dar şi cel impus constructorilor. Rezistenţele termice
normate utilizate în perioada 1950 – 1985 au avut un nivel scăzut, conducând la un coeficient global de izolare termică de circa 1,0
[W/(m3*K)].Începând din anul 1974, s-a impus, de la faza de proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construire, respectarea indicatorului
global al pierderilor de căldură prin anvelopa clădirilor, notat cu G [W/(m3*K)], care trebuia să fie limitat sub anumite valori normate, GN,
stabilite în mod convenţional, pe baza unor studii. Primul salt considerabil privind îmbunătătirea protectiei termice la clădirile din România
s-a realizat în anul 1985, când din considerente de realizare a unor economii de energie şi de combustibil, s-a pus în aplicare Normativul
NP15 care impunea ca elementele de construcţie perimetrale să realizeze valori ale rezistentelor termice specifice medii mai mari decât
cele minime normate, diferenţiate pentru zonele climatice.Cu aceste caracteristici au fost construite apartamentele între anii 1986 şi 1990,
al căror necesar de căldură a fost redus cu circa 20%, de la circa 1,0 [W/(m3*K)] la circa 0,8 [W/(m3*K)]. Deşi performanţele termice s-au
îmbunătăţit, necesarul de combustibil fiind teoretic redus cu 20%, confortul a rămas acelaşi, limitările în furnizarea energiei termice
conducând la pierderea economiilor prognozate şi la lipsa de confort. In ceea ce priveste tendinte ale consumului, in Planul De actiune
Durabil pentru polul de crestere Craiova se mentioneaza directia catre care se  indreapta consumul de energie din sectorul rezidential al
municipiului Craiova. Astfel, se constata urmatoarele tendinte:Reducerea consumului de apa potabila in 2012, dupa care are loc o
stabilizare a acestuia;Reducerea semnificativa a consumului de energie termica (cu 23% mai putin decat in2008);Reducerea in fapt a
consumului de gaze naturale, reducere compensata de cresterea consumului,urmare a noilor consumatori proveniti de la sistemul
centralizat (debransatii) si noile constructii, care determina in final o constanta a consumului de gaze naturale;Consumul total de
energie,suma a energiei inmagazinate in agentul termic si gazul natural este in descrestere, pe fondul reducerii consumului de energie
termica;Cresterea intr-un procent de aproximativ 1% pe an a numarului de locuinte nou  construite;Cresterea cu 30% fata de 2008 a
numarului de autoturisme detinute de persoanele  fizice. Date fiind toate aspectele prezentate anterior, implementarea proiectului de fata
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prin faptul ca in cadrul acestuia sunt prevazute  masuri de interventie  care vor conduce la o clasificare mai buna a consumului de energie
pentru un numar de 102 de gospodarii dar si prin faptul ca aspectul arhitectural-estetic al acestora va fi imbunatatit. Implementarea
masurilor conexe in ceea ce priveste instalatiile interioare sunt factori care  vor contribuie la realizarea parametrilor de confort si siguranta
prin utilizarea materialor de ultima generatie sustenabile care nu intretin arderea. Elementele de constructie care alcătuiesc anvelopa
cladirii vor asigura pe intreaga durata a anului, în interiorul încaperilor, conditii corespunzatoare de confort higrotermic,acustic,vizual-
luminos,olfactiv-respirator.Realizarea si mentinerea in cladire a cerintelor de confort  sunt la fel de importante  ca si satisfacerea
exigentelor de siguranta sau stabilitate la actiuni mecanice, de aspect arhitectural - estetic sau incadrarea in mediu.Oportunitatea acestui
proiect de investiţie în eficienţa energetică a clădirilor rezidenţiale în contextul mentionat mai sus va contribui la reducerea sărăciei
energetice (fuel poverty) în Municipiul Craiova, prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, în special a celor cu venituri reduse, ceea
ce va ajuta la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a categoriilor sociale defavorizate. Acest proiect va contribui la coeziunea socială,
acordând o atenţie deosebită grupurilor vulnerabile ale populaţiei cu venituri mici iar implementarea măsurilor de eficienţă energetică în
blocurile de locuinţe ce fac obiectul proiectului va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin: imbunatatirea conditiilor de
igiena si confort termic interior; reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice; reducerea costurilor de intretinere pentru
incalzire si apa calda de consum; reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie conducand la
utilizarea eficienta a resurselor de energie din municipiul Craiova.Blocurile de locuinte:1,2,3,U2,U9, componente ale prezentei cereri,nu au
beneficiat de masuri de crestere a eficientei energetice prin alte programe/finantare.

Grup ţintă

Beneficiari directi:

Beneficiari direcţi  din cadrul acestui proiect sunt toate persoanele care beneficieaza în mod direct de aceasta investiţie , după cum
urmeaza:
-un numar de 102 de gospodarii si aprox. 186 de locatari ai blocurilor asupra carora se intervine pentru eficientizarea energiei şi care vor
beneficia de confort termic sporit şi, implicit, la reducerea costurilor cu incalzirea.

Beneficiari indirecti:
Societatea care administrează sistemul de distribuţie şi furnizare a energiei termice din Municipiul Craiova care include reţelele termice de
distribuţie, punctele termice, centralele de cvartal şi centralele termice la nivel de bloc. In urma implementarii proiectului de reabilitare
termica a blocurilor de locuinte din municipiul Craiova,  societatea isi va reduce debitele pentru neplata datoriilor energia termica furnizata
dat fiind faptul ca prin reducerea costurilor la facturile de utilitaţi se reduce şi numarul apartamentelor debranşate de la sistemul de
distribuţie şi furnizare a energiei termice.
Asociatiile de proprietari si locatarii blocurilor de locuinte reabilitate termic, in urma implementarii proiectului de fata, isi vor diminua
cheltuielile, atat prin reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera cat si prin reducerea actionarilor in
instantele de judecata a restantierilor la facturile de utilitati.
Autoritatea publică locală, in urma implementarii proiectului de fata, va reuşi îmbunataţirea calităţi vieţii în Municipiul Craiova şi îşi va
realiza obiectivul,  acela de a asigura servicii publice la un înalt nivel calitativ care sa coresponda cerinţelor vieţii urbane moderne.

Firmele din domeniul construcţiilor datorită crearii de noi locuri de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului .
Locuitorii din Municipiul Craiova în numar de aproximativ 303 321 a căror viata se va îmbunatăţii datorită reducerii poluarii generate de
producerea, transportul şi consumului de energie .
Agentiile imobiliare – cresterea calitatii ofertelor de apartamente pe piata imobiliara din municipiul Craiova

Sustenabilitate

Municipiul Craiova, in calitate de promotor al proiectului va asigura managementul acestuia prin echipa de proiect, responsabila de
elaborarea si implementarea proiectului, prin alte departamente care gestioneaza tipurile de activitati propuse a se realiza in cadrul
proiectului cat si prin intermediul asociatiilor de proprietari de care apartin blocurile reabilitate termic si care au facut obiectul prezentei
cereri de finantare.
    Astfel, se poate aprecia ca Primaria Municipiului Craiova are capacitate institutionala, operationala si financiara de a asigura
mentinerea, intretinerea si functionarea investitiei dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile. In acest context, s-au
identificat 3 aspecte ale sustenabilitatii proiectului:

1. Institutional
La nivel instituţional proiectul îşi dovedeşte sustenabilitatea prin prisma preocupărilor pe care Municipiul Craiova le-a dovedit de-a lungul
timpului, în baza competenţelor legale care îi revin în acest domeniu şi a responsabilităţilor pe care şi le-a asumat prin propria sa strategie
de dezvoltare locala cat si in cadrul Planului de Actiune pentru Energie Durabila.
Astfel, structura functionala care va asigura managementul proiectului dupa incetarea finantarii nerambursabile va fi Directia de Elaborare
si Implementare Proiecte din cadrul Primariei Municipiului Craiova. In acest sens, Municipiul Craiova si-a asumat responsabilitatea prin
Declaratia de angajament, anexata prezentei cereri de finantare ca ,,va verifica respectarea de către asociaţiatia de proprietari a obligaţiei
de întreţinere a infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ modernizate/ extinse, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, de la efectuarea plăţii
finale în cadrul contractului de finanţare”.
 De asemenea, in cadrul contractelor nr.133126/23.10.2017, nr.133128/23.10.2017, nr.133133/23.10.2017, nr.133123/23.10.2017 şi nr.
133120/23.10.2017 incheiate intre Municipiul Craiova si  Asociatiile  de proprietari  nr.9 - Lăpuş, str.Grigore Pleşoianu nr.1 şi nr.5 - Lăpuş,
str.Tehnicii, nr.5, art. 4, alineatul 1, litera i) prevede ca obligatie a asociatiei de proprietari, asigurarea pe o perioada de cel putin 5 ani
dupa expirarea perioadei de implementare a proiectului(conform contractului de finantare), mentinerea imobilului reabilitat termic in conditii
similare cu cele existente la data incheierii procesului verbal de receptie finala”.

2.Operational – in baza procedurilor de achizitie publica aferente activitatilor ce se vor derula in cadrul proiectului, se vor incheia contracte
de executie lucrari/prestari servicii/furnizare, cu clauze ferme in ceea ce priveste calitatea lucrarilor executate/serviciilor prestate/dotarilor
furnizate si a termenelor de finalizare a contractelor respective.

3.Financiar – sursele de finantare in perioada investitionala vor fi asigurate de la: bugetul local, asociatiile de proprietari nr.9 si nr.5 Lapus
pentru blocurile 1,2,3, U2,U9,bugetul de stat, Uniunea Europeana respectiv F.E.D.R..

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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Ratele de co-finan?are aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:
• 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat, în propor?ie de 82% F.E.D.R.,
respectiv 18% buget de stat;
• 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Autoritatea Publica Locala si Asocia?ia de proprietari.
Municipiul Craiova are obligatia de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente componentelor ce compun
cererea de finan?are (cheltuieli eligibile si neeligibile), în condi?iile rambursarii a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR si de la
bugetul de stat, respectiv recuperarii ulterioare a cotei-parti ce revine fiecarei asociatii de proprietari din valoarea componentei respective
(cheltuieli eligibile si neeligibile).
Contributia Asociatiei de proprietari nr.9 Lapus (cheltuieli eligibile si neeligibile), conform contractelor nr.133126/23.10.2017 pentru Bl.1,
nr.133128/23.10.2017 pentru Bl.2, nr.133133/23.10.2017 pentru Bl.3, si Asocia?iei de proprietari nr.5 Lapus nr.133120/23.10.2017 pentru
Bl.U2, nr.133123/23.10.2017 pentru Bl.U9, unde C+M+E - reprezinta cheltuielile prevazute la capitolele/subcapitolele 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1
si 5.3 din bugetul componentei, este astfel stabilita:
I. 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzatoare:
- apartamentelor cu destinatie locuinta (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firma, care nu desfasoara activitate
economica, cu destinatie locuinta), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autoritatilor si institutiilor publice;
- apartamentelor cu destinatie de spa?ii comerciale sau spatii cu alta destinatie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea persoanelor
fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autoritatilor si institutiilor publice.
Proprietarii vor suporta în proportie de 100% cheltuielile ce revin spatiilor respective, proportional cu cota-parte indiviza de proprietate.
II. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E1 (cheltuieli eligibile) si 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E1 (cheltuieli
neeligibile) corespunzatoare
- apartamentelor cu destinatie locuinta (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firma, care nu desfasoara activitate
economica, cu destinatie locuinta), aflate în proprietatea persoanelor fizice.
În conformitate cu prevederile OUG nr. 18/2009 si Ghidului solicitantului, Unitatea administrativ - teritoriala va asigura, cu acordul
asociatiei de proprietari, în baza hotarârii consiliului local si în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, finantarea cheltuielilor
aferente cotei de contributie ce revine proprietarilor/asociatiei de proprietari, doar cu recuperarea sumelor.
Modalitatile privind recuperarea sumelor platite de catre autoritatile publice locale aferente contributiei asociatiei de proprietari au fost
stabilite de comun acord între autoritatea publica locala si asociatia de proprietari in cadrul contractelor incheiate.
Sumele avansate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor
de proprietari, se recupereaza prin taxa de reabilitare termica.
Taxa de reabilitare termica, se va fundamenta în functie de sumele avansate de catre Unitatea administrativ - teritoriala pentru asigurarea
cotei de contributie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-parti indivize din proprietatea comuna si cu lucrarile aferente fiecarei
proprietati individuale, în functie de natura lucrarilor executate.
Durata în care vor fi recuperate sumele avansate din bugetul local pentru asigurarea cotei de contributie a proprietarilor/asociatiilor de
proprietari pentru lucrarile de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte, prin intermediul taxei, a fost stabilita prin hotarâre
a Consiliului Local si nu poate depasi 10 ani.

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

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

Riscuri

O clasificare a riscurilor pe categorii,la nivel general,poate fi structurata astfel:mai mult sau mai putin grave; mai mult sau mai putin
cunoscute; mai usor sau mai greu de evitat.Se poate identifica o sfera distincta a tipologiei riscurilor,alcatuita in functie de marimea si
evolutia acestora:macroriscuri–rezultatul evolutiei intr-un anumit sens a unei institutii/conducerii unui proiect; microriscuri-determinate de
factori specifici proiectului de investitii propriu-zis.Asa cum reiese din analiza precedenta,riscurile apar in cadrul tuturor activitatilor socio-
economice,pentru fiecare dintre acestea imbracand forme particulare,in functie de tipul,modul de manifestare, precum si magnitudinea
acestora.Astfel,mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui capitol component al managementului global
al proiectului,datorita complexitatii sale necesita,in general,coroborarea informatiilor din mai multe domenii:economic, tehnic, juridic,
statistic si psihologi

Detaliere riscuri
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Management de proiect defectuos Selectarea de personal calificat si cu experienta in derularae de
proiecte europene care sa faca parte din echipa de proiect.
Elaborarea si aplicarea unei proceduri de monitorizare a
activitatilor membrilor echipei de implementare a proiectului. In
cazul care se constata ca un membru al echipei de
implementare a proiectului isi indeplineste defectuos sarcinile,
se va proceda la inlocuirea acestuia cu o persoana capabila
care sa indeplineasca cu profesionalism atributiile repartizate si
sa remedieze deficientele acumulate. Impact mediu.

2. Depasirea bugetului proiectului Riscul de depasire a bugetului apare in situatia in care nu s-au
specificat in devizul general al investitiei sau in bugetul
proiectului, toate cheltuielile necesare pentru finalizarea
investitiei si a proiectului; in vederea atenuarii acestui risc se
impune verificarea riguroasa a intocmirii devizului generala al
investitiei, in conformitate cu legislatia in vigoare si ghidul
solicitantului si intocmirea bugetului in conformitate cu
prevederile capitolului 3.3 Eligibilitatea cheltuielilor din Ghidul
solicitantului. Suportarea din bugetul local a tuturor cheltuielilor
care pot aparea in implementarea proiectului si care nu au fost
cuprinse in bugetul proiectului. Impact mediu.

3. Nesemnarea in timp util a contractelor de achizitie publica din
cadrul proiectului

Intocmirea caietelor de sarcini si a documentatiei de atribuire a
contractelor de achizitie publica intr-un mod clar,precis si cat
mai detaliat. Impact mediu.

4. Nefinalizarea investitiei in termenul contractual Organizarea de intalniri periodice intre constructor- diriginte –
proiectant – beneficiar cu privire stadiul de realizare al
investitiei si la modul de solutionare a tuturor problemelor
aparute in derularea investitiei. Intocmirea periodica de catre
dirigintele de santier, de rapoarte privind stadiul de executie a
lucrarilor. Impact minim.

EGALITATE DE ŞANSE

Unul dintre obiectivele prioritare ale Uniunii Europene il constituie participarea activa la economie si societate, a tuturor cetatenilor
indiferent de sex, rasa, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala. Egalitatea dintre femei si barbati reprezinta un drept fundamental,
o valoare comuna a Uniunii Europene si o conditie necesara pentru indeplinirea obiectivelor de crestere, ocupare a fortei de munca si
coeziune sociala la nivel european. Desi exista inca o serie de inegalitati, in ultimele decenii s-au inregistrat progrese semnificative pentru
ca barbatii si femeile sa beneficieze de sanse egale. Acest lucru se datoreaza, in primul rand, legislatiei privind tratamentul egal,
masurilor destinate sa integreze principiul egalitatii de sanse in toate politicile comunitare si masurilor specifice privind promovarea
femeilor. Numeroase acte legislative europene sunt dedicate egalitatii intre femei si barbati, in special, dispozitii cuprinse in tratate si
directive privind accesul la locurile de munca, plata egala, protectia maternitatii si securitatea sociala. Angajamentele Romaniei in ceea ce
priveste implementarea acestor acte legislative, dispozitii si directive se reflecta si in sprijinirea proiectelor care contribuie la promovare a
egalitatii de sanse. In elaborarea si implementarea proiectului de fata, in activitatile si managementul acestuia, precum si in identificarea
beneficiarilor se tine cont de principiul privind egalitatea de sanse, neexistand discriminari pe criterii de rasa, sex, religie, dizabilitati si
varsta. Din cadrul echipei de implementare a proiectului fac parte atat persoane de sex masculin cat si persoane de sex feminin, acestea
nefiind selectionate in functie de rasa, religie sau varsta.

Egalitate de gen

Procesul de insusire a unei valori precum nediscriminarea creste coeziunea interna,capacitatea de comunicare si abilitatea de impartasire
a culturii,imbunatateste managementul.In cadrul proiectului se va asigura implementarea tuturor politicilor si practicilor prin care sa nu se
realizeze nicio deosebire,excludere,restrictie sau preferinta,indiferent de:rasa,nationalitate,etnie,limba,religie,categorie
sociala,convingeri,gen,orientare sexuala,varsta,handicap,boala cronica necontagioasa,infectare HIV,apartenenta la o categorie
defavorizata,precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea,inlaturarea recunoasterii,folosintei sau exercitarii,in
conditii de egalitate,a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege,in domeniul
politic,economic,social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.Reconfigurarile care au loc in societate au un impact asupra
felului in care functioneaza institutiile.Politica institutiei vizeaza relatiile intre angajati,intre angajator si angajati,relatiile cu
cetatenii.Institutia noastra se ghideaza dupa urmatoarele principii privind nediscriminarea:respectarea demnitatii fiecarei fiinte umane este
o conditie esentiala a activitatii noastre;orice individ,indiferent de caracteristicile sale personale sau de apartenenta la un anumit grup este
indreptatit sa fie tratat in mod egal,nediscriminatoriu;pretuim diversitatea umana;avem credinta ca fiecare persoana poate reprezenta o
organizatiei in care isi desfasoara activitatea,consideram ca egalitatea de sanse si de tratament intre toate persoanele reprezinta o
conditie a progresului societatii.

Nediscriminare

Principii orizontale
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Politica europeana pe termen mediu si lung se sprijina pe actiuni si masuri ferme pentru imbunatatirea situatiei sociale si economice a
persoanelor cu dizabilitati precum si eradicarea discriminarii pe motiv de dizabilitati.In Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
Art 26 se prevede ca "Uniunea recunoaste si respecta dreptul persoanelor cu dizabilitati de a beneficia de masuri care sa le asigure
autonomia, integrarea sociala si profesionala, precum si participarea la viata comunitatii".Prin Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene,si Conventia Natiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilitati si Strategia Europeana 2010-2020 pentru persoanele
cu dizabilitati se solicita Uniunii Europene sa combata orice discriminare pe motiv de dizabilitati in definirea si punerea in aplicare a
politicilor si actiunilor sale.In acest context,a fost emisa pe plan national Legea nr.448/2006.Drept urmare s-a considerat oportun ca odata
cu reabilitarea termica a blocurilor din prezentul proiect sa se propuna si sa se implementeze o masura suplimentara fata de minimul
statuat de legislatia in vigoare in vederea adaptarii infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitati respectiv construirea unor
rampe de acces pentru persoanele cu dizabilitati la intrarea in cele 5 blocuri de locuinte este prevazuta ca o masura conexa a lucrarilor de
reabilitare termica, realizata in conformitate cu normativul NP 051/2000 actualizat 2016,Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si
spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap inlaturand astfel una dintre barierele care limiteaza actiunea sau
functionarea unei persoane si creeaza in fapt dizabilitati.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Protecţia biodiversităţii

Proiectul nostru va asigura la nivelul tuturor etapelor sale respectarea principiului privind utilizarea eficienta a resurselor prin economisirea
resurselor utilizate in cadrul activitatilor de management a proiectului.In cadrul proiectului propus se vor utiliza materiale de constructii
sustenabile respective:materialele de finisaj care dupa aplicare nu emit gaze toxice sau favorizeaza formarea ciupercilor, material
rezistente la foc: poliuretanul rigid,spuma poliuretanica are proprietati  ignifuge,la termoizolarea planseului peste demisol,la glafurile
ferestrelor, precum si la bordarea golurilor din zona peretilor exteriori din jurul golurilor de tamplarie va fi utilizata vata minerala de natura
bazaltica. Incadrata in Euroclasa de reactie la foc A1,vata minerala din bazalt este un produs incombustibil. Astfel, produsele obtinute din
vata minerala din bazalt nu intretin incendiul si nu degaja gaze nocive sub actiunea focului.In domeniul de temperatura -5....+250 C
(temperatura de volatilizare a liantului), produsele din vata minerala din bazalt isi pastreaza proprietatile termoizolante,elasticitatea si
rezistentele mecanice in limite convenabile. La finalul duratei de viata se pot recupera si recicla, mare parte a materialelor folosite
(aproximativ 80%).De asemenea, in cadrul documentatiilor tehnice ale proiectului au fost prevazute materiale de constructii de foarte
buna calitate si in consens cu cele originale, precum si cu functiunile propuse prin proiect cat si intalatii, utilaje, echipamente tehnice,
dotari etc. cu un consum de energie cat mai redus si cat mai nepoluante, toate aceste aspecte punand in evidenta o utilizare eficienta a
resurselor.

Utilizarea eficientă a resurselor

Schimbarile climatice si utilizarea energiei curate,conservarea si gestionarea resurselor naturale,sanatatea publica,incluziunea
sociala,demografia,migratia,provocarile legate de saracia si dezv. durabila,educatia,cercetarea si finantarea publica constituie
instrumente importante ale facilitarii tranzitiei catre modele durabile de productie si consum.Impactul transporturilor asupra calitatii aerului
a crescut data fiind cresterea numarului de autovehicule particulare si publice si cresterea mobilitatii pasagerilor si marfurilor,atat in cadrul
transportului intern cat si international.Principalele emisii generate de sectorul de transport sunt:oxizi de azot,de sulf,pulberi in
suspensie,COV dar si metale grele.Mun. Craiova a elaborat SIDU 2014-2020 prin care se incearca reducerea emisiilor de gaze cu efect
de sera,al caror efect principal este incalzirea globala a atmosferei.Prin proiect va fi prevazuta utilizarea de materiale de foarte buna
calitate,in consens cu cele originale,precum si cu functiunile propuse.Se va incerca deplasarea cat mai putin a membrilor echipei de
proiect cu autovehicule si utilizarea corespondentei electronice.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

„Planul de actiune privind Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre in perioada 2015-2030” a fost adoptat in
unanimitate de catre Comitetul European al Regiunilor si principalele elemente ale planului de actiune, din perspectiva autoritatilor locale
si regionale, sunt: colectarea si schimbul de date, elaborarea unor strategii privind constientizarea riscului, cooperarea cu sectorul privat,
cooperarea transfrontaliera, adaptarea la schimbarile climatice, promovarea investitiilor bazate pe analiza riscului in cadrul tuturor
instrumentelor financiare ale UE, sprijinirea sistemelor de alerta timpurie, precum si imbunatatirea masurilor de reconstructie in urma
dezastrelor. Primaria Municipiului Craiova constientizeaza rolul important pe care il are in regiune, si depune toate eforturile pentru
implementarea obiectivelor Strategiei internationale de reducere a dezastrelor stabilite la nivelul Organizatiei Natiunilor Unite, precum si a
politicilor si programelor pe aceasta linie elaborate la nivelul Uniunii Europene, NATO si al celorlalte organisme si organizatii
internationale sau regionale la care România este parte.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Managementul proiectului va fi asigurat de echipa de implementare a proiectului,formata din sase persoane,functionari publici in cadrul
Primariei Municipiului Craiova,ce au fost selectati in functie de abilitatile si capacitatile lor,pregatirea lor profesionala,experienta acumulata in
implementarea altor proiecte similare,finantate din fonduri europene,disponibilitatea de implicare astfel incât sa se asigure implementarea cu
succes a acestui proiect.Echipa propusa pentru implementarea proiectului are urmatoarea componenta: manager proiect,asistent manager,
manager financiar,manager tehnic,responsabil achizitii publice,responsabil comunicare.In cadrul echipei de proiect sunt nominalizate persoane
din cadrul Directiei Elaborare si Implementare Proiecte care,conform fiselor de post,efectueaza permanent activitati de implementare a
proiectelor cu finantare externa.Managerul de proiect va asigura monitorizarea implementarii proiectului si va fi responsabil de urmatoarele
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sarcini:indeplinirea obiectivelor propuse prin proiect si a tuturor cerintelor impuse de finantator prin contractul de finantare;organizarea si
coordonarea activitatii echipei de implementare a proiectului;avizarea calendarului de monitorizare a proiectului si repartizarea concreta a
sarcinilor pentru fiecare membru al echipei de proiect;asigurarea desfasurarii activitatii de evaluare interna a proiectului;controlul modului de
indeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului,incadrarea in grafic si in bugetul aprobat a activitatilor prevazute in
proiect;identificarea eventualelor probleme aparute in derularea proiectului si luarea de masuri corective pentru buna desfasurare a
acestuia.Asistentul Manager va fi responsabil de:intocmirea calendarului de monitorizare a proiectului si refacerea acestuia ori de cate ori este
necesar;organizarea de intalniri periodice intre membrii echipei de proiect si operatorii economici cu care s-au incheiat contractele de achizitie
publica in cadrul proiectului,in vederea monitorizarii derularii contractelor incheiate cat si a stadiului de implementare a proiectului;organizarea
administrativa a activitatii de implementare si evaluare a proiectului;asigura legatura cu mass–media,prin compartimentul de specialitate din
cadrul Primariei Municipiului Craiova,pentru realizarea activitatilor de vizibilitate a proiectului;intocmeste rapoartele de progres catre OI–ADR
SV Oltenia;intocmirea documentelor necesare pentru demararea procedurilor de achizitie in colaborare cu intreaga echipa de
proiect.Managerul financiar va avea urmatoarele responsabilitati in cadrul echipei de implementare a proiectului:intocmirea notelor de
fundamentare pentru cuprinderea in bugetul local a sumelor necesare pentru implementarea proiectului; organizarea evidentei contabile si a
inregistrarilor financiare;intocmirea si transmiterea catre OI POR a documentelor necesare pentru obtinerea prefinantarii,conform formatului
standard furnizat de Autoritatea de Management,precum si utilizarea acesteia in functie de conditiile finantatorului;intocmirea cererilor de
rambursare precum si a Graficului de depunere a cererilor de rambursare si transmiterea acestora catre Organismul Intermediar,in vederea
obtinerii rambursarii cheltuielilor;urmarirea tuturor operatiunilor bancare ale proiectului;evaluarea periodica a estimarilor privind fluxurile de
numerar si transmiterea catre OI a previziunilor privind fluxurile financiare,pe toata perioada de implementare a proiectului,pe trimestre,in
conformitate cu Graficul de depunere a cererilor de rambursare;corectitudinea efectuarii platilor si a tuturor operatiunilor financiare din proiect
conform cerintelor impuse prin contractul de finantare,cu respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile si neeligibile;previzionarea si
planificarea necesarului pentru plati;respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile si neeligibile.Managerul tehnic va fi responsabil
cu:coordonarea activitatii firmei de dirigentie de santier si a proiectantului care va asigura asistenta tehnica pe parcursul executiei
lucrarilor;primirea rapoartelor tehnice intocmite de firma de dirigentie de santier si verificarea acestora;verificarea incadrarii lucrarilor in graficul
de executie;organizarea receptiei la terminarea lucrarilor;participarea la intalnirile periodice intre membrii echipei de
proiect,constructor,proiectant si diriginte de santier pentru monitorizarea stadiului de implementare a proiectului;avizarea dispozitiilor de santier
alaturi de intreaga echipa de proiect;intocmirea documentelor necesare pentru demararea procedurilor de achizitie in colaborare cu intreaga
echipa de proiect.Responsabilul achizitii va avea responsabilitati privind:intocmirea documentatiilor standard pentru procedurile de achizitie
publica,in conformitate cu legislatia in vigoare;punerea la dispozitia ofertantilor a documentatiilor standard pentru procedurile de achizitie
publica organizate in cadrul proiectului;desfasurarea procedurilor de achizitie publica;incheierea contractelor de servicii/lucrari/produse
prevazute in proiect.Responsabilul comunicare va avea urmatoarele atributii:asigura intrefata pentru comunicarea dintre solicitant si organismul
intermediar/autoritatea de management cu privire la toate aspectele legate de cererea de finantare si de implementarea
proiectului;monitorizeaza implementarea planului de marketing elaborat in cadrul proiectului;asigura logistica necesara desfasurarii tuturor
evenimentelor legate de lansarea,implementarea si finalizarea proiectului;asigura legatura cu mass–media pentru realizarea activitatilor de
vizibilitate a proiectului; asigura diseminarea rezultatelor proiectului.Pentru monitorizarea proiectului se va intocmi un calendar de monitorizare
a activitatilor proiectului,calendar ce se va actualiza in functie de factorii ce influenteaza implementarea proiectului: duratele procedurilor de
achizitii,graficul de executie al lucrarilor corelat cu graficul de depunere a cererilor de rambursare.In vederea monitorizarii atat a proiectului de
fata dar si a celorlalte proiecte ce se vor depune in cadrul POR,la nivelul institutiei se va constitui Unitatea de Monitorizare si Supervizare care
va verifica activitatea echipei de proiect precum si corelarea activitatilor celorlalte echipe de proiect aflate in implementare,astfel incat sa fie
asigurat un management efecient (tehnic si financiar) pentru fiecare proiect.Principalele activitati ale Unitatii de Monitorizare si Supervizare
includ:monitorizarea intregului proiect:UMS se va asigura ca activitatile proiectului sunt realizate in conformitate cu calendarul activitatilor,cu
planul de timp stabilit si cu parametrii de calitate relevanti;corelarea bugetului proiectului cu bugetul local:UMS se va asigura ca vor fi alocate
de la bugetul local fondurile necesare derularii proiectului;asigurarea sustenabilitatii proiectului dupa finalizarea acestuia.Activitatile de
monitorizare a proiectului vor consta in principal in intalniri periodice intre membrii echipei de proiect si membrii unitatii de monitorizare si
supervizare a proiectului si vizite de monitorizare la locatia proiectului.De regula intalnirile se vor organiza trimestrial,cu cel putin o saptamana
inainte de transmiterea rapoartelor de progres catre OI ADR SV Oltenia,ocazie cu care se va incheia o minuta semnata de toti participantii in
care se va consemna stadiul activitatilor proiectului.Pe parcursul derularii acestui proiect vor exista doua tipuri de evaluari si anume:evaluarea
interna–realizata de catre echipa de implementare a proiectului si UMS;evaluarea externa-realizata de catre OI ADR SV Oltenia si Autoritatea
de Management POR.Scopul acestor evaluari este de a estima periodic relevanta,eficienta,eficacitatea si impactul proiectului in contextul
obiectivelor definite initial.Evaluarea interna va incepe cu examinarea setului de obiective propuse si va continua pe toata durata
implementarii,prin verificarea progreselor realizate si controlul realizarii in timp a activitatilor propuse.Se va urmari,pe perioada derularii
proiectului,monitorizarea costurilor,a calitatii si a timpului in vederea incadrarii in timpul si costurile planificate,precum si respectarea
standardelor de calitate.Se vor face analize periodice,in cadrul carora resursele,activitatile si rezultatele vor fi monitorizate prin raportarea la
obiectivele imediate si la cele generale,comparând realitatea cu activitatile programate,timpul estimat,costurile si calitatea,eventualele
neconcordante fata de specificatiile din proiectul tehnic,impactul si problemele determinate de acestea,precum si recomandari pentru actiunile
viitoare.Echipa de proiect alaturi de UMS va lua in considerare toti factorii care ar putea deveni o amenintare pentru atingerea obiectivelor
proiectului si vor identifica posibilele obstacole in realizarea activitatilor proiectului,luand masurile necesare pentru a le evita.Pe parcursul
derularii proiectului pot aparea schimbari neprevazute care pot sa perturbe planificarea initiala a activitatilor.Efectele principale ale
nerespectarii planificarii in timp se pot concretiza in cresterea costurilor sau reducerea performantei proiectului.Aceste probleme pot fi rezolvate
printr-o monitorizare atenta si o interventie eficienta.Ori de câte ori va fi necesar,se va proceda la o replanificare a activitatilor astfel incât pâna
la sfârsitul perioadei de implementare sa fie atinse toate obiectivele propuse si,de asemenea,sa fie realizate toate rezultatele
stabilite.Evaluarea externa va fi realizata de catre Organismul Intermediar si Autoritatea de Management pe baza rapoartelor de progres ale

Pentru cele 5 blocuri de locuinte din cartierul Lăpuş se vor executa aceeasi categorie de lucrari de intervenţii:termoizolarea pereţilor
exteriori cu panouri termoizolante,bordarea golurilor ferestre uşi,înlocuirea tamplăriei existente de pe faţada şi închiderea
balcoanelor,termoizolarea terasei,termoizolarea planşeului peste demisol,inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala de
la demisol,montare robinet de echilibrare termohidraulica,montare robinet de presiune diferenţială,inlocuirea totala a distributiei de apa
calda menajera de la demisol.Blocul 1:Zona climatică IIconf.harţii de zonare climatica a României:Regim de înălţimeS+P+4E-
1tronson:Anul finalizarii constructiei 1986,Arie construita la sol-216,20mp,Arie construita desfasurata-1140,65mp,Arie utila totala -
1146,40mp;Stadiul actual de reabilitare termică:Înlocuire tâmplărie exterioară(Lucrări neconforme)-14ap.Decizie demolare-DA;Izolarea
termică a părţii opace a faţadelor-4ap.Neconforme,Demolare-DA;Închidereabalcoanelor/logiilor:Lucrari executate cu AC
conform/neconforme cu solutiei tehnice-0ap:Lucrari executate fara AC neconforme cu Solutia tehnica-13ap,Demolare-
DA;Extinderi(inclusiv extinderi de balcoane /logii):Lucrari executate cu AC - 1ap parter;Şarpantă:Lucrari executate fara AC pe terasa
blocului 60%:Decizia de demolare DA,Termo-hidroizolaţie planşeu peste ultimul nivel conform proiectului 100% Decizia de demolare
DA;Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIV:Blocul de locuinţe nu este clasat ca monument istoric,nu este amplasat în
centrele istorice ale localităţii;Apartamente conectate la reţeaua de termoficare  din totalul apartamentelor blocului 7ap;
Blocul de locuinţe nr.2:Zona climatică II conform harţii de zonare climatica a României:Regim de înălţime S+P+4E-1tronson:Anul finalizarii
constructiei blocului1987; ,Arie construita la sol-261,20 mp,Arieconstruitadesfasurata-1346,20 mp, ,Arie utilatotala-1365,20 mp:Stadiul
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actual de reabilitare termică:Înlocuire tamplariei exterioare(Lucrari declarate ca fiind neconforme cu solutia tehnica proiectului)-19ap,
Demolare-DA:Izolarea termica a partii opace a fatadelor -1ap neconform, demolaere-DA:Inchiderea balcoanelor/logiilor:Lucrari executate
cu Autorizaţie de construire conform /neconforme  solutiei tehnice a proiectului-0ap.Lucrari executate fara Autorizaţie de construire
neconforme cu Solutia tehnica-14ap, Demolare-DA.Lucrari executate fara Autorizatie de construire conforme cu Solutia tehnica-
0ap:Extinderi(inclusive extinderi de balcoane logii):Lucrari executate cu Autorizatie deconstruire-1ap.parter;Sarpanta-nu este
cazul;Termo-hidroizolatie planseului peste ultimul nivel conform proiectului100%, demolare-DA;Constructia se incadreaza in clasa de risc
seismic RsIV:Blocul nu este clasat ca monument istoric, nu este amplasat în centrele istorice ale localităţii:Apartamente conectate la
reţeaua de termoficare  din totalul apartamentelor blocului 13ap.
Blocul de locuinţe nr.3:Zona climatică II conform  harţii de zonare climatica a României:Regim de înălţime S+P+4E-1tronson:Anul
finalizarii constructiei blocului 1987:Arie construita la sol-261,20mp,Arieconstruita desfasurata-1346,20mp; Arie utila totala1361,90
mp;Stadiul actual de reabilitare termică:Inlocuirea tamplariei exterioare(lucrari declarate ca fiind neconforme cu solutia tehnica a
proiectului)-19ap, demolare-DA;Izolareatermica partial a partii opace a fatadelor-1ap.neconform, demolare-DA;Închiderea
balcoanelor/logiilor:Lucrari executate cu AC conform /neconforme  solutiei tehnice a proiectului 0ap;Lucrari executate fara Autorizaţie de
construire  neconforme cu Solutia tehnica-16ap. Demolare -DA:Extinderi(inclusiv extinderi de balcoane/logii):lucrariexecutate cu AC
1ap.:Sarpanta:Lucrare executata fara AC pe ? din suprafata blocului;Decizia de demolare- DA;Termo-hidroizolatia  planseului peste
ultimul nivel conform proiectului100%,Decizia de demolare- DA;Constructia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIV.Blocul nu este
clasat ca monument istoric,nu este amplasat în centrele istorice ale localităţii.Apartamente conectate la reţeaua de termoficare  din totalul
apartamentelor blocului18ap.
Blocul de locuinţe nr.U2: Zona climatică II conform harţii de zonare climatica a României;Regim de înălţime S+P+4E-1tronson;Anul
finalizarii constructiei 1983;Arie construita la sol -211.05mp,Arie construita desfasurata -1122.70mp,Arie utila totala-1132.25 mp:Stadiul
actual de reabilitare termică;Inlocuirea tamplariei (Lucrari declarate ca fiind neconforme cu Solutia tehnica a proiectului)14ap, Demolare-
DA;Izolarea termica a părtii opace a fatadelor 4ap. Neconforme, Demolare-DA:Inchiderea balcoanelor/logiilor:Lucrari executate cu AC
conform /neconforme  solutiei tehnice a proiectului0ap.Lucrari executate fara AC neconforme cu Solutia tehnica13ap, Demolare-
DA:Extinderi(inclusive extinderi de balcoane logii):Lucrari  executate cu AC 1ap.;Sarpanta:Lucrari executate fara AC pe intreaga
suprafata a blocului-da:Decizia de demolare -DA:Termohidroizolarea planseului peste ultimul nivel 100%, Demolare-DA.Constructia se
incadreaza in clasa de risc seismic RsIV. Blocul nu este clasat ca monument istoric,nu este amplasat în centrele istorice ale
localităţii.Apartamente conectate la reţeaua de termoficare  din totalul apartamentelor blocului 11ap.
Blocul de locuinţe nr.U9: Zona climatică II conform harţii de zonare climatica a României,Regim de înălţime  D+P+8E+Et.th-1tronson.Anul
finalizarii constructiei blocului1983:Arie construita la sol -369,95mp,Arie construita desfasurata 3502,95-,Arie utila totala- 3256,65
mp:Stadiul actual de reabilitare termică a blocului :Inlocuirea tamplariei (Lucrari declarate ca fiind neconforme cu Solutia tehnica a
proiectului)36ap, Demolare-DA.:Izolarea termica a părtii opace a fatadelor-0:Inchiderea balcoanelor/logiilor:Lucrari executate cu
Autorizaţie de construire conform /neconforme  solutiei tehnice a proiectului-0ap.:Lucrari executate fara AC, neconforme cu Solutia
tehnica-35apartamente:Decizia de demolare -DA.Extinderi(inclusive extinderi de balcoane logii):Lucrari executate cu AC -2ap,
conforme;Decizia de pastrarea -DA:Sarpanta:Lucrari executate fara Autorizatie de construire pe toata suprafata blocului-da:Decizia de
demolare a lucrarilor-da:Termohidroizolarea planseului peste ultimul nivelconform proiectului-100%, Demolare-DA.Constructia se
incadreaza in clasa de risc seismic RsIV. Blocul nu este clasat ca monument istoric, nu este amplasat în centrele istorice ale
localităţii.Apartamente conectate la reţeaua de termoficare  din totalul apartamentelor blocului 28ap.Cheltuielile 100% neeligibile sunt
aferente spatiilor cu alta destinatie(ap.1,2,3,4 – bl.U9).Pentru blocurile: 1,2,3,U2,U9, la aceasta data, executia de lucrari nu a fost
demarata.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

27.Tabele cu date referitoare la blocurile L5.pdf

27/02/2018 Tabele cu date referitoare la blocurile L5E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Maturitatea proiectului

-

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

In 26.10.2017 a fost aprobat documentul strategic “Plan de Actiune pentru Energie Durabila(PAED) al ZMC” prin HCL nr. 413.Mun.
Craiova a solicitat si obtinut urmatoarele documente:pt. bl.1-Grigore Plesoianu nr.2:C.U. nr.1852/06.09.2017;clasarea notificarii
nr.687/23.01.2018;aviz Telekom nr.21/2018;aviz Distrigaz Sud nr.312.307.359/05.02.2018,aviz Salubritate nr.09/09.01.2018.Pt. bl.2-
Grigore Plesoianu nr.4:C.U. nr. 1800/01.09.2017;clasarea notificarii nr.684/19.01.2018;aviz Telekom nr.22/2018;aviz Distrigaz Sud
nr.312.307.612/05.02.2018, aviz Salubritate nr. 10/09.01.2018.Pt. bl3-Grigore Plesoianu nr.6:C.U. nr.1795/01.09.2017; clasarea notificarii
nr. 686/25.01.2018;aviz Telekom nr.14/2018;aviz Distrigaz Sud nr.312.307.182/05.02.2018,aviz Salubritate nr.03/09.01.2018.Pt. blU2-
Tehnicii nr.5:C.U. nr.1839/06.09.2017;clasarea notificarii nr.685/22.01.2018;aviz Telekom nr.19/2018;aviz Distrigaz Sud
nr.312.307.426/31.01.2018,aviz Salubritate nr.08/09.01.2018.Pt. blU9-Calea Bucuresti nr.90:C.U. nr.1855/06.09.2017; clasarea notificarii
nr.688/19.01.2018;aviz Telekom nr.17/2018;aviz Distrigaz Sud nr.312.307.632/31.01.2018, aviz Salubritate nr.06/09.01.2018.In
14.11.2017 a fost publicat pe SEAP anuntul de participare simplificat nr.418035 privind achizitia de servicii proiectare
(ET+AE+DALI+doc.avize si acorduri) pt. proiectul Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Mun.Craiova
Bl.1,Bl.2,Bl.3,BlU2,BlU9 conf. tema proiectare nr.131021/16.10.2017 fiind incheiat contractul de achizitie proiectare nr.183225/20.12.2017
cu SC HARD EXPERT CONSULTING SRL.DALI-urile au fost aprobate in cl. local in data de 31.01.2018, astfel: bl.1-HCL nr.24,bl.2-HCL
nr.25,bl.3- HCL nr.26,bl.U2-HCL nr.22,bl.U9-HCL nr.23.

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

-

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

-

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor
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Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Consumul de energie finală în sectorul
rezidenţial Mtep 2020

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate
Echivalent

tone de
CO2

192.98 0 192.98Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere anuală estimată
a gazelor cu efect de seră

nr.
gospodării 102.00 0 102Eficienţa energetică: Numărul de gospodării cu clasificare mai

bună a consumului de energie

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

kWh/anScăderea consumului anual de energie primară kWh/an 908,065.30

kWh/m2/anScăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire 95.98

kWh/m2/anScăderea consumului anual specific de energie 102.61

Lider - MUNICIPIUL CRAIOVA

Titlul achiziţiei: Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.)

Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.)Descrierea achiziţiei:

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

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 78,492.76 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

14 Noiembrie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 15 Decembrie 2017

20 Decembrie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL CRAIOVA

Titlul achiziţiei: Contractare informare si publicitate proiect

Contractare informare si publicitateDescrierea achiziţiei:

31523200-0 - Panouri cu mesaje permanente , 79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 19,997.95 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Plan de achiziţii
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Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2018

 Septembrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL CRAIOVA

Titlul achiziţiei: Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+AE si a
serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor
Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+AE si a
serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 147,612.01 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2019

 Ianuarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL CRAIOVA

Titlul achiziţiei: Contractarea lucrarilor de executie

Contractarea lucrarilor de executieDescrierea achiziţiei:

45321000-3 - Lucrări de izolare termicăCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 3,600,384.06 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Martie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - MUNICIPIUL CRAIOVA

Titlul achiziţiei: Contractarea serviciilor de dirigentie de santier

Contractarea serviciilor de dirigentie de santierDescrierea achiziţiei:

71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrărilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 32,561.97 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Martie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2019

 Iunie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 242101

asistent managerAsistent manager2 334303

reprezentant tehnicManager tehnic3 332201

Resurse umane implicate
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manager financiarManager financiar4 121125

manager achizitiiManager achizitii5 132448

specialist in relatii publiceResponsabil comunicare6 243201
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: Asigura  monitorizarea  implementarii  proiectului  si  va  fi  responsabil  de  urmatoarele
sarcini:indeplinirea obiectivelor propuse prin proiect si a tuturor cerintelor impuse de finantator prin
contractul de finantare; organizarea si coordonarea activitatii echipei de implementare a proiectului;
avizarea calendarului de monitorizare a proiectului si repartizarea concreta a sarcinilor pentru
fiecare membru al echipei de proiect; asigurarea desfasurarii activitatii de evaluare interna a
proiectului; controlul modului de indeplinire a diverselor faze impuse de derularea proiectului,
incadrarea in grafic si in bugetul aprobat a activitatilor prevazute in proiect; identificarea
eventualelor probleme aparute in derularea proiectului si luarea de masuri corective pentru buna
desfasurare a acestuia.

Educaţie solicitată Studii superioare  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila - 3 ani

Competenţe solicitate Organizarea si coordonarea activitatii echipei de implementare a proiectului

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Asistent managerRol:2.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii: Va fi responsabil de: intocmirea calendarului de monitorizare a proiectului si refacerea acestuia ori
de cate ori este necesar; organizarea de intalniri periodice intre membrii echipei de proiect si
operatorii economici cu care s-au incheiat contractele de achizitie publica in cadrul proiectului, in
vederea monitorizarii derularii contractelor incheiate cat si a stadiului de implementare a proiectului;
organizarea administrativa a activitatii de implementare si evaluare a proiectului; asigura legatura cu
mass–media, prin compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Craiova, pentru
realizarea activitatilor de vizibilitate a proiectului; intocmeste rapoartele de progres catre OI – ADR
SV Oltenia; intocmirea documentelor necesare pentru demararea procedurilor de achizitie in
colaborare cu intreaga echipa de proiect.

Educaţie solicitată Studii medii  - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila pe pozitia de Asistent
Manager
 - 2 ani

Competenţe solicitate intocmirea/actualizarea calendarului de monitorizare a proiectului;
- intocmire rapoarte progres;
- organizare intalniri

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1
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Curriculum vitae

Manager tehnicRol:3.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 332201 reprezentant tehnic

Atribuţii: Va fi responsabil cu: coordonarea desfasurarii lucrarilor a caror executie este urmarita de firme
specializate de dirigentie de santier şi de proiectantul care va asigura asistenta tehnica pe parcursul
executiei lucrarilor; primirea rapoartelor tehnice intocmite de firma de dirigentie de santier şi
verificarea acestora; verificarea incadrarii lucrarilor în graficul de executie; organizarea receptiei la
terminarea lucrarilor; participarea la intalnirile periodice intre membrii echipei de proiect, constructor,
proiectant si diriginte de santier pentru monitorizarea stadiului de implementare a proiectului;
avizarea dispozitiilor de santier alaturi de intreaga echipa de proiect; intocmirea documentelor
necesare pentru demararea procedurilor de achizitie in colaborare cu intreaga echipa de proiect.

Educaţie solicitată Studii superioare tehnice  - 4 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila pe pozitia de
Manager/responsabil tehnic
 - 3 ani

Competenţe solicitate competente tehnice in derularea contractelor de executie lucrari

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Manager financiarRol:4.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: Intocmeste notele de fundamentare pentru cuprinderea in bugetul local a sumelor necesare pentru
implementarea proiectului;organizeaza evidenta contabila si inregistrarile financiare;intocmeste si
transmite OI documente necesare pentru obtinerea prefinantarii,precum si utilizarea acesteia in
functie de conditiile finantatorului;intocmeste cererile de rambursare precum si Graficul de depunere
a cererilor de rambursare si le transmite catre OI,in vederea obtinerii rambursarii
cheltuielilor;urmareste toate operatiunile bancare ale proiectului;evalueaza periodic estimarile
privind fluxurile de numerar si transmite catre OI previziunile privind fluxurile financiare,pe toata
perioada de implementare a proiectului;urmareste corectitudinea efectuarii platilor si a tuturor
operatiunilor financiare din proiect conform cerintelor impuse prin contractul de finantare,cu
respectarea prevederilor cu privire la costurile eligibile si neeligibile;previzionarea si planificarea

Educaţie solicitată Studii superioare economice  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila pe pozitia de Manager
financiar  - 3 ani

Competenţe solicitate - intocmire buget proiect
- intocmire documente plati
- intocmire documente rambursare
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Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Manager achizitiiRol:5.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 132448 manager achizitii

Atribuţii: Va avea responsabilitati privind: intocmirea documentatiilor standard pentru procedurile de achizitie
publica, in conformitate cu legislatia in vigoare; punerea la dispozitia ofertantilor a documentatiilor
standard pentru procedurile de achizitie publica organizate in cadrul proiectului; desfasurarea
procedurilor de achizitie publica; incheierea contractelor de servicii/lucrari/produse prevazute in
proiect.

Educaţie solicitată Studii superioare  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in organizarea procedurilor de acizitie publica  - 3 ani

Competenţe solicitate - cunoasterea aprofundata a legislatiei privind achizitiile publice

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Responsabil comunicareRol:6.

Nume persoană:

Codul ocupaţiei: 243201 specialist in relatii publice

Atribuţii: Va avea urmatoarele atributii: asigura intrefata pentru comunicarea dintre solicitant si organismul
intermediar/autoritatea de management cu privire la toate aspectele legate de cererea de finantare
si de implementarea proiectului; monitorizeaza implementarea masurilor de informare si publicitate
din cadrul proiectului; asigura logistica necesara desfasurarii tuturor evenimentelor legate de
lansarea, implementarea proiectului; asigura legatura cu mass–media, prin compartimentul de
specialitate din cadrul Primariei Municipiului Craiova, pentru realizarea activitatilor de vizibilitate a
proiectului;.

Educaţie solicitată Studii superioare  - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienta in comunicare si relatii publice, implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila
- 1 ani

Competenţe solicitate abilitati comunicare si lucru in echipa

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

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

Locatie echipa implementare proiect

Strada A.I.Cuza nr. 1, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: 200585, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL CRAIOVA6 setMobilier

MUNICIPIUL CRAIOVA2 bucatiLaptop

MUNICIPIUL CRAIOVA1 bucataAparat indosariat cu arcuri de plastic

MUNICIPIUL CRAIOVA1 bucataAparat foto digital

MUNICIPIUL CRAIOVA2 bucatiCopiator multifunctional color

MUNICIPIUL CRAIOVA1 bucataVideoproiector

MUNICIPIUL CRAIOVA1 bucataTelefon/Fax

MUNICIPIUL CRAIOVA6 bucatiComputer desktop

MUNICIPIUL CRAIOVA6 bucatiImprimanta

MUNICIPIUL CRAIOVA3 spatiiSpatiu birou

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

Locatie Bl.1

Strada Grigore Plesoianu  nr. 2, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: 200457, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL CRAIOVA1 bucataCladire rezidentiala aflata in intravilanul Municipiului Craiova,
Executata dupa un proiect al „Institutul de proiectare Proiect
Dolj” din anul 1980 si executat in anul 1983, Zona climatică
IIconf.harţii de zonare climatica a României:Regim de
înălţimeS+P+4E-1tronson:Anul finalizarii constructiei 1986,Arie
construita la sol-216,20mp,Arie construita desfasurata-
1140,65mp,Arie utila totala - 1146,40mp.

MUNICIPIUL CRAIOVA (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 3

Locatie Bl.2

Strada Grigore Plesoianu nr. 4, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: 200457, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL CRAIOVA1 bucataCladire rezidentiala aflata in intravilanul Municipiului Craiova,
Executata dupa un proiect al „Institutul de proiectare Proiect
Dolj” din anul 1980 si executat in anul 1983, Zona climatică II
conform harţii de zonare climatica a României:Regim de
înălţime S+P+4E-1tronson:Anul finalizarii constructiei
blocului1987; ,Arie construita la sol-261,20
mp,Arieconstruitadesfasurata-1346,20 mp, ,Arie utilatotala-
1365,20 mp.

MUNICIPIUL CRAIOVA (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 4

Locatie Bl.3

Resurse materiale implicate
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Strada Grigore Plesoianu  nr. 6, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: 200457, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL CRAIOVA1 bucataCladire rezidentiala aflata in intravilanul Municipiului Craiova,
Executata dupa un proiect al „Institutul de proiectare Proiect
Dolj” din anul 1980 si executat in anul 1983, Zona climatică II
conform  harţii de zonare climatica a României:Regim de
înălţime S+P+4E-1tronson:Anul finalizarii constructiei blocului
1987:Arie construita la sol-261,20mp,Arieconstruita
desfasurata-1346,20mp; Arie utila totala1361,90 mp.

MUNICIPIUL CRAIOVA (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 5

Locatie U2

Strada Tehnicii nr. 5, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: 200440, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL CRAIOVA1 bucataCladire rezidentiala aflata in intravilanul Municipiului Craiova,
Executata dupa un proiect al „Institutul de proiectare Proiect
Dolj” din anul 1978 si executat in anul 1984, Zona climatică II
conform harţii de zonare climatica a României;Regim de
înălţime S+P+4E-1tronson;Anul finalizarii constructiei 1983;Arie
construita la sol -211.05mp,Arie construita desfasurata -
1122.70mp,Arie utila totala-1132.25 mp.

MUNICIPIUL CRAIOVA (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 6

Locatie U9

Strada Calea Bucuresti  nr. 90, Localitatea: Municipiul Craiova, Cod poştal: 200436, Judeţul: Dolj, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

MUNICIPIUL CRAIOVA1 bucataCladire rezidentiala aflata in intravilanul Municipiului Craiova,
Executata dupa un proiect al „Institutul de proiectare Proiect
Dolj” din anul 1980 si executat in anul 1983, : Zona climatică II
conform harţii de zonare climatica a României,Regim de
înălţime  D+P+8E+Et.th-1tronson.Anul finalizarii constructiei
blocului1983:Arie construita la sol -369,95mp,Arie construita
desfasurata 3502,95-,Arie utila totala- 3256,65 mp.

Activităţi previzionate

Activitate: Managementul proiectului

Subactivităţi

Obtinerea Certificatului de urbanism, a
avizelor si acordurilor necesare depunerii
proiectului

In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 cu modificarile si completaile ulterioare, privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii,pentru lucrarile de reabilitare termica a blocurilor
de locuinte prevazute in cadrul proiectului, a fost emis Certificatul de urbanism
nr1852/06.09.2017, pentru  Bl.1 Lapus Arges,Certificatul de urbanism nr.
1800/01.09.2017,pentru  Bl.2 Lapus Arges,Certificatul de urbanism nr. 1795/01.09.2017,pentru
Bl.3 Lapus Arges,Certificatul de urbanism nr. 1839/06.09.2017, pentru  Bl.U2 Lapus Arges,
Certificatul de urbanism nr. 1855/06.09.2017,pentru  Bl.U9 Lapus Arges, valabile 12 luni de la
data emiterii, in care sunt prevazute urmatoarele avize si acorduri specifice: • Salubritate •
Gaze naturale • Telefonizare.De asemenea,prin certificatul de urbanism se solicita si punctul
de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.Pana in prezent
au fost obtinute toate avizele mentionate precum si clasarea notificarii, din partea Agentiei
pentru Protectia Mediului Dolj,avand in vedere ca proiectul propus nu se supune procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

 Septembrie 2017 -  Februarie 2018

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Amplasamente

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica

Rezultate previzionate
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pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Activitate: Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.)

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de elaborare a
documentatiei tehnico-economice (faza
D.A.L.I.)

In vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice(faza DALI),a fost intocmit referatul de
necesitate nr. /2017,tema de proiectare nr. 131021/2017 si nota conceptuala nr.
144292/16.10.2017 pentru elaborarea urmatoarelor documentatii:expertiza tehnica,audit
energetic initial,documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii
autorizatiei de construire si alte avize/acorduri,documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie.In urma organizarii procedurii de achizitie publica de servicii, a fost incheiat
contractul de prestari servicii nr. 183225/20.12.2017 avand ca obiect:Achizitie servicii de
proiectare(expertiza tehnica+audit energetic initial+documentatii pentru obtinerea
avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire si alte avize/acorduri
+documentatie de avizare a lucrarilor de interventie) pentru “Cresterea eficientei energetice a
blocurilor de locuinte din Municipiul Craiova, Bl.1, Bl.2, Bl.3, Bl. U2, Bl. U9 –Lapus Arges”.

1 Octombrie 2017 - 31 Decembrie 2017

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Amplasamente

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate

Elaborarea documentatiei tehnico-
economice necesare depunerii proiectului
(faza DALI)

Obiectul contractului de servicii nr. 183225/20.12.2017 a cuprins:expertiza tehnica,audit
energetic initial,documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii
autorizatiei de construire.Aprobarea lucrarilor de interventie,cotele de cofinantare si valoarea
contributiei asociatiei/lor de proprietari(cheltuielile eligibile si neeligibile) si asumarea
indicatorilor tehnico-economici faza DALI,dat fiind faptul ca toate cele cinci blocuri ce fac
obiectul prezentei cereri de finantare,fac parte din aceeasi asociatie de proprietari, s-a facut in
Adunarea Generala Extraordinara a Proprietarilor Asociatiei nr.9 Lapus,prin Hotararea
nr.163/24.08.2017 pentru Bl.1 Lapus Arges, Hotararea nr.164/24.08.2017 pentru Bl.2 Lapus
Arges, Hotararea nr.165/24.08.2017 pentru Bl.3 Lapus Arges, Hotararea nr.458/16.08.2017
pentru Bl.U2 Lapus Arges, Hotararea nr.460/16.08.2017 pentru Bl.U9 Lapus Arges .Ulterior,
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii, principalii indicatorii tehnico-economici si
descrierea succinta a investitiei au fost aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local al
Municipiului Craiova astfel:HCL24/31.01.2018 pentru Bl.1 Lapus Arges, HCL25/31.01.2018

 Ianuarie 2018 -  Ianuarie 2018

MUNICIPIUL CRAIOVA
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pentru Bl.2 Lapus Arges,HCL26/31.01.2018 pentru Bl.3 Lapus Arges, HCL22/31.01.2018
pentru Bl.U2 Lapus Arges, HCL23/31.01.2018 pentru Bl.U9 Lapus Arges hotarari atasate in
format .pdf semnate electronic la cererea de finantare.

Locatie U2 - Str. Tehnicii, nr. 5, Municipiul Craiova, cod poştal 200440, judeţul Dolj, România

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Locatie Bl.1 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 2, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie Bl.2 - Str. Grigore Plesoianu, nr. 4, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul Dolj,
România

Locatie Bl.3 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 6, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie U9 - Str. Calea Bucuresti , nr. 90, Municipiul Craiova, cod poştal 200436, judeţul Dolj,
România

Amplasamente

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Rezultate previzionate

Activitate: Managementul proiectului inainte de depunere proiect

Subactivităţi

Intocmirea dosarului de finantare si
depunerea proiectului

Dezvoltarea urbanistica a Municipiului Craiova in perioada anterioara anului 1989 a cunoscut o
amploare deosebita in ceea ce priveste constructia de locuinte multietajate majoritatea facand
obiectul unor proiecte tipizate.Fondul de locuinte multietajate construit incepand cu anul 1950 si
pana in anii 1970,a fost realizat majoritar din structuri de zidarie portanta de caramida si
plansee din beton armat.Odata cu dezvoltarea industrializarii in domeniul
constructiilor,incepand cu anul 1970 au fost promovate si s-au dezvoltat cu repeziciune
constructiile de locuinte multietajate avand o structura realizata din elemente prefabricate din
beton armat.Municipiul Craiova detine in prezent pe intreg teritoriul  cca 3600 de  blocuri de
locuinte care din constructie prezinta un grad de izolare termica destul de scazut,iar in ultimii
ani,proprietarii locuintelor au finantat interventii partiale de reabilitare termica,majoritatea
neautorizate si in lipsa unei expertize tehnice si  energetice elaborate de persoane atestate in
acest sens.Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova
reprezinta continuarea unui proces complex de regenerare urbana care urmeaza viziunea
municipalitatii craiovene de dezvoltare.Municipiul Craiova fiind un solicitant eligibil pentru
apelurile de proiecte din cadrul  Programul Operational Regional 2014-2020, Axa 3 Sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon,Prioritatea de investitii 3.1Sprijinirea
eficientei energetice,a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor,Operatiunea A - Cladiri rezidentiale, factorii de decizie ai municipalitatii au decis
depunerea mai multor cereri de finantare in cadrul apelului de proiecte mai sus mentionat, dat
fiind faptul ca, Municipiului Craiova dispune atat de resursele financiare cat si de resursele
umane necesare pregatirii si implementarii in bune conditii a proiectelor,in concordanta cu
cerintele ghidului solicitantului si prevederile contractelor de finantare.Activitatea de pregatire a
proiectului este una deosebit de importanta,deoarece modul de redactare a documentatiei
specifice,justificarea corespunzatoare a necesitatii si oportunitatii investitiei si a sustenabilitatii
ulterioare reprezinta factori importanti care vor fi luati in considerare in faza de evaluare a
proiectului.In consecinta,intocmirea dosarului de finantare al proiectului cuprinde toate
documentele solicitate de finantator.

 Septembrie 2017 -  Februarie 2018

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Amplasamente
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5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate

Activitate: Managementului proiectului dupa depunerea cererii de finantare

Subactivităţi

Derularea managementului proiectului
dupa depunerea cererii de finantare

In perioada cuprinsa intre depunerea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare,
Directia Elaborare si Implemenatre Proiecte va asigura transmiterea in timp util a clarificarilor
solicitate pe parcursul perioadei de evaluare a proiectului.Dupa semnarea contractului de
finantare se va stabili echipa de implementare care va functiona in baza unei dispozitii a
Primarului Municipiului Craiova si va asigura implementarea proiectului in cele mai bune
conditii, se va intruni in sedinte de lucru,la care pot fi invitate sa participe si persoanele cu
functie de decizie din cadrul institutiei, ori de cate ori se impune acest lucru pentru
implementarea in bune conditii a proiectului.Dupa obtinerea finantarii,managementul proiectului
va avea in vedere urmatoarele activitati,nelimitandu-se la acestea: monitorizarea activitatilor
proiectului; realizarea planului de comunicare integrat; elaborarea rapoartelor de
progres;Organizarea evidentei contabile si a inregistrarilor financiare,conform cerintelor
finantatorului,urmarindu-se respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile operatiunilor
financiare si incadrarea in prevederile bugetare ale proiectului;elaborarea cererilor de
plata/rambursare;elaborarea notificarilor/propunerilor de acte aditionale la contractul de
finantare – daca este cazul; arhivarea tuturor documentelor legate de implementarea
proiectului,astfel incat acestea sa fie usor accesibile,atat in perioada implementarii,cat si
ulterior,conform cerintelor POR 2014-2020.

 Februarie 2018 -  Iunie 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Amplasamente

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate
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Activitate: Servicii de informare si publicitate

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de informare si
publicitate

Pentru asigurarea vizibilitatii proiectului finantat prin POR 2014-2020, si in conformitate cu
prevederile contractului de finantare precum si cu prevederile Manualului de identitate vizuala
Regio ianuarie 2018, se va incheia un contract de servicii de informare si publicitate pentru
realizarea masurilor propuse. Contractarea va fi facuta in conformitate cu prevederile legale in
vigoare la data initierii procedurii,iar la elaborarea documentatiei de atribuire va contribui
implicit echipa de management,impreuna cu personalul din cadrul compartimentului de
specialitate al Municipiul Craiova.

 Septembrie 2018 -  Septembrie 2018

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Amplasamente

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate

Implementarea masurilor de informare si
publicitate

Activitatea de asigurare a vizibilitatii proiectului este obligatorie pentru proiectele selectate prin
Programul Operational Regional 2014-2020 si cofinantate de Uniunea Europeana prin Fondul
European de Dezvoltare Regionala,beneficiarii avand obligatia,conform prevederilor
contractuale,de a promova faptul ca proiectele sunt finantate de catre Uniunea Europeana si de
Guvernul Romaniei, prin Programul Operational Regional 2014-2020. In consecinta, in
conformitate cu prevederile contractului de finantare, prin  contractul de servicii de informare si
publicitate ce urmeaza a fi contractat se va urmari realizarea masurilor propuse,menite sa
asigure vizibilitatea proiectului si promovarea rezultatelor acestuia. Subactivitatea se va
desfasura in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala pentru POR2014-
2020  (pentru materialele de vizibilitate ale proiectului) si va cuprinde: a) Publicarea unui numar
de 2 comunicate/anunturi de presa  la inceputul si la finalizarea proiectului intr-o publicatie
generalista online de interes local/regional (portalul selectat trebuie sa aiba un continut de stiri
generaliste si/sau economice, de interes pentru comunitatea locala sau regionala).Publicarea
anunturilor se va realiza conform prevederilor contractului de finantare; b)Montarea unui
afis/panou de dimensiunea A2 care va fi confectionat dintr-un material rezistent (ex. carton
plastifiat sau aluminiu) la intrarea principala in incinta fiecarui bloc(component) a cererii de
finantare;c)Montarea unei placi permanente dar nu mai tarziu de 3luni de la emiterea
certificatului de receptie la finalizarea lucrarilor deasemenea la intrarea in fiecare bloc
reabilitat.Numarul de placi permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.
Placile permanente vor ramane instalate pe o perioada de 5 ani de la data inchiderii oficiale a
POR 2014 – 2020.Toate materialele de informare si publicitate se vor transmite spre
avizare,catre OI cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea acestora.

 Septembrie 2018 -  Aprilie 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie U2 - Str. Tehnicii, nr. 5, Municipiul Craiova, cod poştal 200440, judeţul Dolj, România

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Locatie Bl.1 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 2, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie Bl.2 - Str. Grigore Plesoianu, nr. 4, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul Dolj,
România

Locatie Bl.3 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 6, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie U9 - Str. Calea Bucuresti , nr. 90, Municipiul Craiova, cod poştal 200436, judeţul Dolj,
România

Amplasamente
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Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Rezultate previzionate

Activitate: Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+AE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor.

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de elaborare a
documentatiei tehnico-economice, faza
PT+DE+AE si a serviciilor de asistenta
tehnica din partea proiectantului pe
parcursul derularii lucrarilor.

In vederea executarii lucrarilor de reabilitare termica prevazute in cadrul proiectului,este
necesara contractarea urmatoarei faze a proiectarii,respectiv elaborarea proiectului tehnic,a
detaliilor de executie si auditului energetic final.In plus,in cadrul aceluiasi contract de
servicii,vor fi cuprinse si serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului care,conform
Legii 10/1995 privind calitatea in constructii,cu modificarile si completarile ulterioare va avea
responsabilitatea asigurarii asistentei tehnice pentru proiectul elaborat pe toata perioada
executiei lucrarilor.Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-
economice,faza PT+DE+AE,se va face conform prevederilor legale,in vigoare la data initierii
achizitiei.In obiectul aceluiasi contract vor fi incluse si serviciile de asigurare a asistentei
tehnice din partea proiectantului pentru proiectul elaborat,pe perioada executiei lucrarilor in
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile

 Septembrie 2018 -  Decembrie 2018

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie U2 - Str. Tehnicii, nr. 5, Municipiul Craiova, cod poştal 200440, judeţul Dolj, România

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Locatie Bl.1 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 2, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie Bl.2 - Str. Grigore Plesoianu, nr. 4, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul Dolj,
România

Locatie Bl.3 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 6, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie U9 - Str. Calea Bucuresti , nr. 90, Municipiul Craiova, cod poştal 200436, judeţul Dolj,
România

Amplasamente

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual

Rezultate previzionate

49



specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Elaborarea documentatie tehnico-
economice, faza PT+DE+AE

Proiectantul va elabora documentatia tehnico-economica,faza PT+DE+AE, in conformitate cu
obligatiile si raspunderile prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii republicata,
Sectiunea a II-a, tinand cont de prevederile HG 907/2016 si ale Ghidului Solicitantului - conditii
specifice de accesare a fondurilor pentru Programul Operational Regional 2014-2020,Axa 3
Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon,Prioritatea de investitii 3.1 -
Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din
surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul
locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale.

 Ianuarie 2019 -  Februarie 2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie U2 - Str. Tehnicii, nr. 5, Municipiul Craiova, cod poştal 200440, judeţul Dolj, România

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Locatie Bl.1 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 2, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie Bl.2 - Str. Grigore Plesoianu, nr. 4, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul Dolj,
România

Locatie Bl.3 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 6, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie U9 - Str. Calea Bucuresti , nr. 90, Municipiul Craiova, cod poştal 200436, judeţul Dolj,
România

Amplasamente

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica
din partea proiectantului

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor sunt
incluse in obiectul contractului de elaborare a documentatiei tehnico-economice,faza
PT+DE+AE. Procedura pentru achizitionarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-
economice,faza PT+DE+AE urmeaza sa fie lansata nu mai tarziu de 2 luni de la data semnarii
contractului de finantare.Conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, proiectantul va
avea responsabilitatea asigurarii asistentei tehnice pentru proiectul elaborat,pe perioada
executiei lucrarilor si in consecinta, perioada de prestare a acestor servicii va fi egala cu cea a
executiei lucrarilor,pana la admiterea  receptiei la terminarea lucrarilor.Principalele atributii care
vor face obiectul asistentei tehnice din partea proiectantului sunt: intocmirea dispozitiilor de
santier,a memoriilor justificative aferente si obtinerea vizelor din partea verificatorilor tehnici
atestati pentru aceste dispozitii,precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor
semnalate;urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiectul tehnic si dispozitiile
de santier;elaborarea detaliilor tehnice de executie necesare derularii lucrarilor in bune conditii
si in concordanta cu proiectul tehnic autorizat;asigurarea participarii obligatorii a proiectantului
coordonator de proiect si,dupa caz,a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie
stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor,la sedintele de progres,ori de cate ori
este cazul,la receptia la terminarea lucrarilor si la intocmirea cartii constructiei.

 Iulie 2019 -  Aprilie 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie U2 - Str. Tehnicii, nr. 5, Municipiul Craiova, cod poştal 200440, judeţul Dolj, România

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Locatie Bl.1 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 2, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie Bl.2 - Str. Grigore Plesoianu, nr. 4, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul Dolj,
România

Amplasamente
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Locatie Bl.3 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 6, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie U9 - Str. Calea Bucuresti , nr. 90, Municipiul Craiova, cod poştal 200436, judeţul Dolj,
România

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Rezultate previzionate

Activitate: Executia lucrarilor de reabilitare termica

Subactivităţi

Contractarea lucrarilor de reabilitare
termica a celor 5 blocuri de locuinte

In conformitate cu prevederile legale in vigoare la data initierii procedurii va fi intocmita
documentatia de atribuire a contractului de lucrari,astfel incat procedura sa fie lansata nu mai
tarziu de 9 luni de la data semnarii contractului de finantare.Pe parcursul intregului proces de
achizitie publica, la adoptarea oricarei decizii,se vor avea in vedere urmatoarele
principii:nediscriminarea,tratamentul egal,recunoasterea reciproca,
transparenta,proportionalitatea,asumarea raspunderii si asigurarea eficientei economice si
sociale a procesului de achizitie publica derulat.

 Martie 2019 -  Iunie 2019

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Amplasamente

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate

Derularea contractului de lucrari
Componenta 1+Componenta
2+Componenta 3

In conformitate cu prevederile contractuale, va fi predat amplasamentul si va fi emis ordinul de
incepere a lucrarilor. Lucrarile ce se vor executa au la baza  un pachet de solutii, denumit
generic in documentatia de proiectare Pachet de solutii P1-1 si care cuprinde in principal
interventii pe partea de constructii si interventii pe partea de instalatii.Interventiile pe parte de
constructii se refera in principal la - termoizolarea  peretilor exteriori pe fata exterioara a
acestora, cu panouri termoizolante tip sandwich si bordarea golurilor (ferestre, usi ), zona

 Iulie 2019 -  Decembrie 2019
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peretilor exteriori din jurul golurilor de tamplarie pe toate laturile exterioare cu vata minerala de
natura bazaltica,- Inlocuirea tamplariei existente de pe fatada si inchiderea balcoanelor cu
tamplarie performanta, cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu profile metalice
galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,-Termoizolarea planseului peste
ultimul nivel: terasa. Termoizolarea terasei se va realiza cu un strat de polistiren expandat
ignifugat de inalta densitate de 16 cm grosime, montat peste un strat de sapa de egalizare si
un strat de amorsaj si protejat cu: un strat de folie de polietilena, un strat de sapa de protectie
slab armata de 6 cm grosime , un strat de difuzie si doua straturi hidroizolante de membrana
bituminoasa ultimul strat fiind  protejat cu ardezie - Termoizolarea planseului peste demisol, la
intrados planseu cu un strat de vata minerala de natura bazaltica  de 10 cm grosime, aplicata
prin lipire, protejata cu o masa de spaclu armata. Interventiile pe parte de instalatii vor
cuprinde: -Lucrari de reabilitare a instalatiei de incalzire, respectiv inlocuirea totala a distributiei
instalatiei de incalzire centrala de la demisol cu conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi
dimensiuni,izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite,montarea unui
robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de termoficare,montarea
de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a
robinetelor de golire;-Lucrari de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
care cuprind: inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la demisol cu conducte
noi din PPR, izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite,montarea de
robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor,inlocuirea conductei de
recirculare apa calda de consum si izolarea acesteia. Toate lucrarile de interventii necesare in
vederea cresterii performantelor energetice ale cladirilor se incadreaza in prevederile art.11 din
Legea 50/1995 actualizata in categoria lucrarilor care nu modifica structura de rezistenta.Cu
ocazia lucrarilor de reabilitare termica, pe langa cresterea performantei energetice a
constructiei  se vor putea identifica si remedia alte degradari, contribuind la imbunatatirea
aspectului arhitectural al cladirii .

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Locatie Bl.1 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 2, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie Bl.2 - Str. Grigore Plesoianu, nr. 4, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul Dolj,
România

Locatie Bl.3 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 6, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Amplasamente

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate

Receptia lucrarilor Componenta
1+Componenta 2+Componenta 3

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin
care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi
data in folosinta. Certificarea realizarii lucrarilor se va face pe baza examinarii lor in
conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica. Prin
certificatul de receptie, Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Craiova, in calitate de
investitor, va urmari indeplinirea contractului de executie de lucrari si va prelua lucrarea.
Conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin HG nr. 343/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, receptia se va organiza
in doua etape: - receptia la terminarea lucrarilor: in planificarea acestei etape se va tine cont si
de perioada necesara executarii unor eventuale remedieri consemnate intr-o anexa la procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca va fi necesar); - receptia finala la expirarea
perioadei de garantie, ce va fi prevazuta in contractul de executie. De asemenea, conform HG
nr. 343/2017, proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si va
prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia lucrarilor.

 Ianuarie 2020 -  Ianuarie 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România
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Locatie Bl.1 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 2, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie Bl.2 - Str. Grigore Plesoianu, nr. 4, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul Dolj,
România

Locatie Bl.3 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 6, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate

Derularea contractului de lucrari
Componenta 4+Componenta 5

In conformitate cu prevederile contractuale, va fi predat amplasamentul si va fi emis ordinul de
incepere a lucrarilor. Lucrarile ce se vor executa au la baza  un pachet de solutii, denumit
generic in documentatia de proiectare Pachet de solutii P1-1 si care cuprinde in principal
interventii pe partea de constructii si interventii pe partea de instalatii.Interventiile pe parte de
constructii se refera in principal la - termoizolarea  peretilor exteriori pe fata exterioara a
acestora, cu panouri termoizolante tip sandwich si bordarea golurilor (ferestre, usi ), zona
peretilor exteriori din jurul golurilor de tamplarie pe toate laturile exterioare cu vata minerala de
natura bazaltica,- Inlocuirea tamplariei existente de pe fatada si inchiderea balcoanelor cu
tamplarie performanta, cu rama din PVC in sistem pentacameral, cu profile metalice
galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,-Termoizolarea planseului peste
ultimul nivel: terasa. Termoizolarea terasei se va realiza cu un strat de polistiren expandat
ignifugat de inalta densitate de 16 cm grosime, montat peste un strat de sapa de egalizare si
un strat de amorsaj si protejat cu: un strat de folie de polietilena, un strat de sapa de protectie
slab armata de 6 cm grosime , un strat de difuzie si doua straturi hidroizolante de membrana
bituminoasa ultimul strat fiind  protejat cu ardezie - Termoizolarea planseului peste demisol, la
intrados planseu cu un strat de vata minerala de natura bazaltica  de 10 cm grosime, aplicata
prin lipire, protejata cu o masa de spaclu armata. Interventiile pe parte de instalatii vor
cuprinde: -Lucrari de reabilitare a instalatiei de incalzire, respectiv inlocuirea totala a distributiei
instalatiei de incalzire centrala de la demisol cu conducte noi, pe acelasi traseu si cu aceleasi
dimensiuni,izolarea conductelor de distributie agent termic incalzire inlocuite,montarea unui
robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic de la reteaua de termoficare,montarea
de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferentiala la baza coloanelor, si a
robinetelor de golire;-Lucrari de reabilitare a instalatiei de distributie pentru apa calda menajera
care cuprind: inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera de la demisol cu conducte
noi din PPR, izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite,montarea de
robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor,inlocuirea conductei de
recirculare apa calda de consum si izolarea acesteia. Toate lucrarile de interventii necesare in
vederea cresterii performantelor energetice ale cladirilor se incadreaza in prevederile art.11 din
Legea 50/1995 actualizata in categoria lucrarilor care nu modifica structura de rezistenta.Cu
ocazia lucrarilor de reabilitare termica, pe langa cresterea performantei energetice a
constructiei  se vor putea identifica si remedia alte degradari, contribuind la imbunatatirea
aspectului arhitectural al cladirii .

 Octombrie 2019 -  Martie 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie U2 - Str. Tehnicii, nr. 5, Municipiul Craiova, cod poştal 200440, judeţul Dolj, România

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Locatie U9 - Str. Calea Bucuresti , nr. 90, Municipiul Craiova, cod poştal 200436, judeţul Dolj,
România

Amplasamente

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din

Rezultate previzionate

53



aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Receptia lucrarilor lucrari Componenta
4+Componenta 5

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin
care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca aceasta poate fi
data in folosinta. Certificarea realizarii lucrarilor se va face pe baza examinarii lor in
conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse in cartea tehnica. Prin
certificatul de receptie, Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Craiova, in calitate de
investitor, va urmari indeplinirea contractului de executie de lucrari si va prelua lucrarea.
Conform Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
aprobat prin HG nr. 343/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, receptia se va organiza
in doua etape: - receptia la terminarea lucrarilor: in planificarea acestei etape se va tine cont si
de perioada necesara executarii unor eventuale remedieri consemnate intr-o anexa la procesul
verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca va fi necesar); - receptia finala la expirarea
perioadei de garantie, ce va fi prevazuta in contractul de executie. De asemenea, conform HG
nr. 343/2017, proiectantul, in calitate de autor al proiectului constructiei, va intocmi si va
prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia lucrarilor.

 Aprilie 2020 -  Aprilie 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie U2 - Str. Tehnicii, nr. 5, Municipiul Craiova, cod poştal 200440, judeţul Dolj, România

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Locatie U9 - Str. Calea Bucuresti , nr. 90, Municipiul Craiova, cod poştal 200436, judeţul Dolj,
România

Amplasamente

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Rezultate previzionate

Activitate: Urmarirea executiei lucrarilor prin diriginti de santier

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de dirigentie de
santier

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, una din obligatiile investitorului
(Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Craiova), o reprezinta asigurarea verificarii
executiei corecte a lucrarilor prin diriginti de specialitate pe toata durata derularii contractului de
lucrari. Dirigintele de santier este unul din factorii importanti care contribuie la realizarea
lucrarilor cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in valorile stabilite in contractul de
executie. De asemenea, dirigintii de santier vor tine cont de toate obligatiile si raspunderile ce
le revin in conformitate cu legislatia care guverneaza domeniul de interventie al proiectului, la

 Martie 2019 -  Mai 2019
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data demararii lucrarilor. Contractul va fi atribuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare
la data initierii achizitiei, tinand cont de valoarea estimata a serviciilor de dirigentie de santier,
asa cum este ea prevazuta in devizul general al investitiei si in devizul pe obiecte din cadrul
documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventie.

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Amplasamente

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate

Derularea contractului de dirigentie de
santier

In exercitarea verificarii executarii corecte a lucrarilor de constructii, dirigintii de santier vor tine
cont de toate obligatiile si raspunderile ce le revin in conformitate cu legislatia in vigoare.
Acestia vor contribui la realizarea lucrarilor cu respectarea cerintelor de calitate si incadrarea in
valorile stabilite in contractul de executie. Serviciile care trebuie prestate sunt urmatoarele, dar
fara a se limita la acestea: Monitorizarea si supervizarea executiei lucrarilor in conformitate cu
proiectul tehnic si detaliile de executie, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare;
Administrarea contractului de lucrari, din punct de vedere cantitativ, calitativ si financiar;
Asigurarea secretariatului comisiei de receptie, intocmirea actelor de receptie si urmarirea
solutionarii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie (daca este cazul);
Predarea catre investitor a actelor de receptie si a Cartii Tehnice a constructiei; Supervizarea
modului de comportare a lucrarilor pe perioada de garantie a acestora; Contractul de servicii de
supervizare va inceta sa produca efecte dupa ce se va efectua receptia finala a lucrarilor.

 Iunie 2019 -  Aprilie 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie U2 - Str. Tehnicii, nr. 5, Municipiul Craiova, cod poştal 200440, judeţul Dolj, România

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Locatie Bl.1 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 2, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie Bl.2 - Str. Grigore Plesoianu, nr. 4, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul Dolj,
România

Locatie Bl.3 - Str. Grigore Plesoianu , nr. 6, Municipiul Craiova, cod poştal 200457, judeţul
Dolj, România

Locatie U9 - Str. Calea Bucuresti , nr. 90, Municipiul Craiova, cod poştal 200436, judeţul Dolj,
România

Amplasamente

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-

Rezultate previzionate
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1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Activitate: Intocmirea si depunerea ultimei cereri de rambursare

Subactivităţi

Intocmirea si depunerea ultimei cereri de
rambursare

In conformitate cu Instructiunea AMPOR 44/20.06.2017, la estimarea perioadei de
implementare a fost luata in considerarea inclusiv perioada de depunere a cererii de
rambursare finala. Dar nu a fost inclusa si perioada de procesare a cererii de rambursare finala
si respectiv efectuarea platii aferente acesteia. Drept urmare, Municipiul Craiova va transmite
cererea de rambursare finala in termen de maxim 60 zile  calendaristice de la expirarea
perioadei de implementare.

 Mai 2020 -  Iunie 2020

MUNICIPIUL CRAIOVA

Locatie echipa implementare proiect - Str. A.I.Cuza, nr. 1, Municipiul Craiova, cod poştal
200585, judeţul Dolj, România

Amplasamente

5.blocuri de locuinte din cartierul Lapus, reabilitate  termic
Se propune reabilitarea termica a 5 blocuri din Municipiul Craiova, respectiv a unui numar de
102 de apartamente.Activitatile si lucrarile propuse a se realiza in cadrul proiectului„Cresterea
eficientei energetice in cadrul cladirilor rezidentiale din Municipiul Craiova – CEERT L5 ” vor
conduce la realizarea indicatorilor  respectiv:Nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera
(echivalent tona de CO2)-385.31(Valoarea la inceputul proiectului) –192.33(Valoare la finalul
implementarii proiectului); Numarul gospodariilor cu o clasificare mai buna a consumului de
energie(nr.gospodarii)-Valoarea la inceputul proiectului-0 - Valoare la finalul implementarii
proiectului-102;Consumul anual specific de energie primara (kwh/an)-
1.714.284,83(Valoarea la inceputul proiectului)-806.219.53(Valoare la finalul implementarii
proiectului);Consumul anual specific de energie pentru incalzire(kwh/mp.an)-165,20(Valoarea
la inceputul proiectului)-69.22(Valoare la finalul implementarii proiectului);Consumul anual
specific de energie total(kwh/mp.an)-252.47(Valoarea la inceputul proiectului)-149.86(Valoare
la finalul implementarii proiectului).

Scaderea cu minim 40% a consumului specific anual de energie termica pentru incalzirea a 5
blocuri de locuinte din cartierul Lapus.
Acest rezultat se obtine prin aplicarea pachetului de masuri propus prin proiect, cu toate
masurile de reabilitare energetica prevazute, care cuprind folosirea sistemului de panourilor
termoizolante (cu perna de aer) la termoizolarea peretilor exteriori, a polistirenului expandat
ignifugat de inalta densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica
pentru termoizolarea planseului peste demisol, cu avantajele si dezavantajele ce decurg din
aplicarea masurilor analizate mai sus. Astfel, efectul final conduce la o imbunatatire a
confortului termic la cele 5 blocuri de locuinte din cadrul proiectului si la o economie de
energie termica pentru incalzirea acestora.

Rezultate previzionate
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL CRAIOVA

Managementul proiectuluiActivitatea:

Obtinerea Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor necesare depunerii proiectuluiSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Obtinerea Certificatului de urbanism, a avizelor si acordurilor necesare depunerii proiectului

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

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

Eligibil [LEI] 2,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,190.00

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

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,785.00

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Municipiul Craiova a solicitat si obtinut urmatoarele documente:pt. bl.1-Grigore Plesoianu nr.2:C.U. nr.1852/06.09.2017;clasarea notificarii
nr.687/23.01.2018;aviz Telekom nr.21/2018;aviz Distrigaz Sud nr.312.307.359/05.02.2018,aviz Salubritate nr.09/09.01.2018.Pt. bl.2-
Grigore Plesoianu nr.4:C.U. nr. 1800/01.09.2017;clasarea notificarii nr.684/19.01.2018;aviz Telekom nr.22/2018;aviz Distrigaz Sud nr.
312.307.612/05.02.2018, aviz Salubritate nr. 10/09.01.2018.Pt. bl3-Grigore Plesoianu nr.6:C.U. nr.1795/01.09.2017; clasarea notificarii
nr. 686/25.01.2018;aviz Telekom nr.14/2018;aviz Distrigaz Sud nr.312.307.182/05.02.2018,aviz Salubritate nr.03/09.01.2018.Pt. blU2-
Tehnicii nr.5:C.U. nr.1839/06.09.2017;clasarea notificarii nr.685/22.01.2018;aviz Telekom nr.19/2018;aviz Distrigaz Sud nr.312.307.426
/31.01.2018,aviz Salubritate nr.08/09.01.2018.Pt. blU9-Calea Bucuresti nr.90:C.U. nr.1855/06.09.2017; clasarea notificarii nr.688/19.
01.2018;aviz Telekom nr.17/2018;aviz Distrigaz Sud nr.312.307.632/31.01.2018, aviz Salubritate nr.06/09.01.2018

Documente justificative

-

Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.)Activitatea:

Elaborarea documentatiei tehnico-economice necesare depunerii proiectului (faza DALI)Subactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborarea documentatiei tehnico-economice necesare depunerii proiectului (faza D.A.L.I.)

Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.)Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

65,960.30Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 78,492.76

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 65,960.30 Valoare totală eligibilă [LEI] 78,492.76

Valoare TVA [LEI] 12,532.46 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 65,960.30 Contributia proprie eligibilă [LEI] 31,397.10

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]12,532.46 78,492.76

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 47,095.66

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL CRAIOVA

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Obiectul contractului de servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice (faza D.A.L.I.) nr.183225/20.12.2017 a cuprins:expertiza
tehnica,audit energetic initial,documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire si alte
avize/acorduri,documentatie de avizare a lucrarilor de interventie

Documente justificative

-

Servicii de informare si publicitateActivitatea:

Implementarea masurilor de informare si publicitateSubactivitatea:

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

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Implementarea masurilor de informare si publicitate

Contractare informare si publicitate proiectAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

16,805.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 19,997.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 16,805.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,997.95

Valoare TVA [LEI] 3,192.95 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 16,805.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 7,999.18

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,192.95 19,997.95

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 11,998.77

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Informarea si publicitatea vor cuprinde: a) Publicarea unui numar de 2 comunicate/anunturi de presa  la inceputul si la finalizarea
proiectului intr-o publicatie generalista online de interes local/regional (portalul selectat trebuie sa aiba un continut de stiri generaliste
si/sau economice, de interes pentru comunitatea locala sau regionala).Publicarea anunturilor se va realiza conform prevederilor
contractului de finantare; b)Montarea unui afis/panou de dimensiunea A2 care va fi confectionat dintr-un material rezistent (ex. carton
plastifiat sau aluminiu) la intrarea principala in incinta fiecarui bloc(component) a cererii de finantare;c)Montarea unei placi permanente

Documente justificative

-

Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+AE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor.

Activitatea:

Elaborarea documentatie tehnico-economice, faza PT+DE+AESubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata servicii intocmire documentatie tehnico-economice, faza PT+DE+AE

Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+AE si a serviciilor de asistenta tehnica
din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

110,361.72Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 131,330.45

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 110,361.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 131,330.45

Valoare TVA [LEI] 20,968.73 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 110,361.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 52,532.18
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]20,968.73 131,330.45

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 78,798.27

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In vederea executarii lucrarilor de reabilitare termica prevazute in cadrul proiectului,este necesara contractarea urmatoarei faze a
proiectarii,respectiv elaborarea proiectului tehnic,a detaliilor de executie si auditului energetic final.In plus,in cadrul aceluiasi contract de
servicii,vor fi cuprinse si serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului.

Documente justificative

-

Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+AE si a serviciilor de asistenta tehnica din partea
proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor.

Activitatea:

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului

Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice, faza PT+DE+AE si a serviciilor de asistenta tehnica
din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,682.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,281.58

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,682.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,281.58

Valoare TVA [LEI] 2,599.58 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,682.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,512.63

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,599.58 16,281.58

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,768.95

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Serviciile de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor sunt incluse in obiectul contractului de elaborare a
documentatiei tehnico-economice,faza PT+DE+AE.

Documente justificative

-

Executia lucrarilor de reabilitare termicaActivitatea:

Contractarea lucrarilor de reabilitare termica a celor 5 blocuri de locuinteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata contractului de lucrari: constructii si instalatii

Contractarea lucrarilor de executieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,209,303.93Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,629,071.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,209,303.93 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,532,476.24

Valoare TVA [LEI] 419,767.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 96,595.44
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Eligibil [LEI] 2,128,131.29 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,012,990.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]404,344.95 2,532,476.24

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]81,172.64 1,519,485.74

TVA Neeligibil [LEI] 15,422.80

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

Documente justificative

-

Executia lucrarilor de reabilitare termicaActivitatea:

Contractarea lucrarilor de reabilitare termica a celor 5 blocuri de locuinteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

56 - cheltuieli conexe investitiei de bazaSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata contractului de lucrari: constructii, instalatii si dotari aferente cheltuielilor conexe

Contractarea lucrarilor de executieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

526,914.80Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 627,028.61

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 526,914.80 Valoare totală eligibilă [LEI] 385,265.59

Valoare TVA [LEI] 100,113.81 Valoare totală neeligibilă [LEI] 241,763.02

Eligibil [LEI] 323,752.60 Contributia proprie eligibilă [LEI] 154,106.24

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]61,512.99 385,265.59

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]203,162.20 231,159.35

TVA Neeligibil [LEI] 38,600.82

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

Documente justificative

-

Executia lucrarilor de reabilitare termicaActivitatea:

Contractarea lucrarilor de reabilitare termica a celor 5 blocuri de locuinteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata contract de lucrari: lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Contractarea lucrarilor de executieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

54,724.37Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 65,122.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 54,724.37 Valoare totală eligibilă [LEI] 62,902.29

Valoare TVA [LEI] 10,397.63 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,219.71

Eligibil [LEI] 52,859.07 Contributia proprie eligibilă [LEI] 25,160.92
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,043.22 62,902.29

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]1,865.30 37,741.37

TVA Neeligibil [LEI] 354.41

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

Documente justificative

-

Executia lucrarilor de reabilitare termicaActivitatea:

Contractarea lucrarilor de reabilitare termica a celor 5 blocuri de locuinteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata contract de lucrari: Cheltuieli conexe organizarii de santier

Contractarea lucrarilor de executieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,681.10Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,280.51

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,681.10 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,280.51

Valoare TVA [LEI] 2,599.41 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,681.10 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,512.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,599.41 16,280.51

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,768.31

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

Documente justificative

-

Executia lucrarilor de reabilitare termicaActivitatea:

Contractarea lucrarilor de reabilitare termica a celor 5 blocuri de locuinteSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Comisioane,cote, taxe

Achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,700.38Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 30,700.38

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,700.38 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,700.38

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

Eligibil [LEI] 30,700.38 Contributia proprie eligibilă [LEI] 12,280.15

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 30,700.38
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,420.23

TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

Documente justificative

-

Executia lucrarilor de reabilitare termicaActivitatea:

Contractarea lucrarilor de reabilitare termica a celor 5 blocuri de locuinteSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata contract de lucrari: cheltuieli diverse si neprevazute

Contractarea lucrarilor de executieAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

220,908.62Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 262,881.26

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 220,908.62 Valoare totală eligibilă [LEI] 253,672.86

Valoare TVA [LEI] 41,972.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 9,208.40

Eligibil [LEI] 213,170.47 Contributia proprie eligibilă [LEI] 101,469.14

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]40,502.39 253,672.86

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]7,738.15 152,203.72

TVA Neeligibil [LEI] 1,470.25

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

Documente justificative

-

Urmarirea executiei lucrarilor prin diriginti de santierActivitatea:

Derularea contractului de dirigentie de santierSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Plata servicii de dirigentie de santier

Contractarea serviciilor de dirigentie de santierAchiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

27,363.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 32,561.97

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 27,363.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 32,561.97

Valoare TVA [LEI] 5,198.97 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 27,363.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 13,024.79

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,198.97 32,561.97

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 19,537.18
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TVA Neeligibil [LEI] 0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Conform Deviz General

Documente justificative

-

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

3,912,724.15 3,562,937.58 3,562,937.58 3,562,937.58 2,137,762.55 0.00 1,425,175.03 349,786.57 60.00001

0.003,562,937.58 60.00003,562,937.58 349,786.571,425,175.033,562,937.583,912,724.15 2,137,762.55

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

3,912,724.15 3,562,937.58 3,562,937.58 2,137,762.553,562,937.58 0.00 1,425,175.03 349,786.57 60.0000

M
U
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ri

Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2017 2019 20202018 202220212014 2023

0.00 0.00 0.00 0.00 1,781,468.79 1,781,468.79 0.00 0.00 0.000.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

DoljSud-Vest Oltenia 0.00 %)%)100.00( (3,562,937.58 0.00RO41

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 3,562,937.58

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

014 3,562,937.58 %)100.00Renovarea fondului locativ existent în vederea creşterii eficienţei energetice, proiecte de (
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Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

demonstrare şi măsuri de sprijin

(100.00 %)3,562,937.58Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 3,562,937.5801

3,562,937.58Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mari zone urbane (densitate mare a populaţiei > 50 000 de locuitori) %)3,562,937.58 ( 100.0001

(100.00 %)3,562,937.58Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(22 Activitaţi legate de mediu şi de schimbările climatice 3,562,937.58 %)

Buget eligibil total (100.00 %)3,562,937.58

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele 3,562,937.58 100.00(4

3,562,937.58 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

3,562,937.58 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)3,562,937.58

Evaluare

Detaliere cerere de clarificări

Nr. înregistrare la OI – ADR: 16791 / 28.06.2018
Programul Operaţional Regional 2014-2020 / Apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI
ANEXA II/OI/7

Introducere
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SMIS 121430
Titlul proiectului: „Cresterea Eficientei Energetice in cadrul cladirilor Rezidentiale din Municipiul Craiova - CEERT L5”
În atentia domnului Mihail GENOIU - Primar
Municipiul Craiova
Adresa: Municipiul Craiova, Str. A. I. Cuza nr. 7, judetul Dolj, cod postal -, România
Tel./Fax.: 0251 419 589/ 0251 4195 89;
Email: implementare@primariacraiova.ro

Stimate Domnule Primar,
Urmare a verificării tehnice si financiare a cererii de finanţare depuse de dumneavoastră pentru a fi finanţată în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014-2020, vă rugăm să ne transmiteţi următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanţare:

1. Va rugam sa clarificati situatia peretilor exteriori pe Nord la bl. 1, in FA, care au rezistenta corectata diferita de ceilalti de pe celelalte
orientari, desi au aceleasi straturi componente. Corelati si cu rezistenta minima corectata a aceluiasi perete de la pag. 26/72, unde sunt date
valori diferite cu cele anterioare. (Bl. 1, bl. 2, bl. 3, bl. U2, bl. U9).
2. Va rugam sa completati FA (fisa de analiza termica si energetica) cu informatiile referitoare la Aria totala a peretilor opaci in afara
balcoanelor/in balcoane deschise/in balcoane inchise. (Bl. 1, bl. 2, bl. 3, bl. U2, bl. U9).
3. Va rugam sa corectati valoarea ariei planseului terasa in FA cu valoarea corespunzatoare bl. 1. Completati FA cu planseul catre pod
(conform declaratiei din ET unde avem 50% din terasa acoperita cu sarpanta), la bl. 3. Corelati documentele ET/fisa tehnica cu FA privind
existenta sarpantei (la pag. 29/46, in ET nu este inscrisa existenta sarpantei) si DALI parte desenata. (Bl. 1, 3, U2 si U9).
4. Va rugam sa corelati informatia de acoperis neetans din FA cu penalizarea corespunzatoare din CPE unde avem acoperis etans si
penalizarea cu valoarea 1 (pag. 30/72). (Bl. 1).
5. Va rugam clarificati de ce este declarat procentul de 0% si 0 gospodarii ce raman racordate la termoficare dupa implementarea proiectului
in documentul „Descriereainvestiei27TabelecudatereferitoarelablocurileL”, diferite de datele ce reies din restul documentatiei. (Bl. 1, bl. 2, bl. 3,
bl. U2, bl. U9).
6. Va rugam sa clarificati de ce proiectul nu prezintă măsuri care vizează utilizarea de resurse regenerabile de energie, desi clădirea nu
dispune de astfel de echipamente. (Bl. 1, 2, 3 U2, U9).
7. Va rugam sa clarificati diferenta de arie utila intre ET, Anexa CPE si Fisa tehnica. Avem Aut=1365.20 mp in ET, versus Aut=928.35 mp in
Anexa CPE, iar in Fisa tehnica avem 13610.90 mp. Aria locuibila declarata este de 567.25 mp. Va rugam corelati documentele. (bl. 2).
Aceeasi cerinta si pentru celelalte componente (bl. 3, U2, U9)
8. Va rugam sa clarificati daca s-a tinut seama de peretii catre balcoanele inchise, daca acestia au fost considerati ca pereti catre spatii
neincalzite. Din Anexele la CPE se observa ca, atat peretii catre exterior cat si cei catre balcoane inchise au aceeasi rezistenta termica
corectata. (Bl. 1, bl. 2, bl. 3, bl. U2, bl. U9)
9. Va rugam sa corectati coeficientii de corectie vechime din tabelele de la pag. 22/89 din RAE pentru polistiren si BCA (pentru EPS, vechime
>30 ani si afectat de condens avem 1.1, iar pentru BCA avem 1.15). (Bl. 1, bl. 2, bl. 3, bl. U2, bl. U9)
10. Va rugam sa corelati grosimea planseelor de beton armat in documentatia tehnica (in ET avem 15 cm, iar in FA avem 14 cm). (Bl. 1, bl. 2,
bl. 3, bl. U2, bl. U9)
11. Declaratia solicitantului model A nu respecta formatul standard prevazut de ghidul solicitantului. Paragrafele F si G nu se vor completa cu
alte informatii decat cele solicitate conform modelului standard (ex. Blocul de locuinte nr. 1 - paragraful F: se va elimina mentiunea “pe 60%
din suprafata blocului”; paragraful G se va elimina mentiunea: “13 apartamente”. Se va retransmite declaratia model A pentru toate blocurile
de locuinte ce fac obiectul proiectului.
12. Va rugam mentionati daca proiectul este inclus în lista de proiecte a Documentului Justificativ pentru FESI 2014-2020, aferent strategiei
integrate de dezvoltare urbană finanţabilă prin intermediul axei prioritare 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Daca da va rugam
prezentati documentul.
13. Referitor la anexa Model F - Lista de echipamente, lucrări, servicii, va rugam sa detaliati tipul cheltuielilor eligibile, respectiv neeligibile
pentru masurile conexe care contribuie la implementarea componentei din cadrul proiectului pentru fiecare bloc in parte. Explicati cum s-a
efectuat defalcarea tinand cont de prevederile ghidului.
14. In cadrul anexei Model F - Lista de echipamente, lucrări, servicii pag 11, bloc nr. U2, total cheltuieli neeligibile  - 58.767, 34 lei, in conditiile
in care la pag. 10, nr. crt. 3 masuri conexe neeligibile valoarea este 57.457,38 lei. Va rugam clarificati diferenta.
Vă rugăm să aveţi în vedere ca informaţiile care se vor actualiza, în urma răspunsului la solicitarea de clarificări, să fie corelate cu datele
incluse in cadrul celorlalte secţiuni şi anexe ale cererii de finanţare (Ex: cerere de finantare, macheta de analiza financiară, documentatie
tehnico-economica, etc). În cazul necorelării informaţiilor din documentele anterior menţionate, cererea de finanţare poate fi respinsă.
Va amintim faptul ca valoarea eligibila a proiectului nu poate fi crescuta.
Vă informăm că documente suplimentare sau informaţii care introduc elemente noi de natură să modifice proiectul iniţial nu vor fi luate în
considerare. Clarificările trebuie să se refere strict la cele declarate deja de dumneavoastră în proiect.
Termenul de răspuns este 05.07.2018, orele 16:30.
Vă rugăm să ne confirmaţi primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa office@adroltenia.ro, până la data de 29.06.2018, orele 16:30.
Vă atragem atenţia că, în cazul în care nu ne furnizaţi clarificările solicitate în termenul de mai sus sau clarificările transmise sunt incomplete
sau nesatisfăcătoare, cererea de finanţare poate fi respinsă.
Vă rugăm să redenumiţi fişierele incluse în răspunsul la solicitarea de clarificari prin introducerea la sfarşitul denumirii fişierului a sufixului
RETF_1, în vederea identificării rapide a informaţiei căutate.

Pe aceasta cale dorim să vă propunem data de 06.07.2018, orele 10:00  pentru efectuarea  vizitei la faţa locului pentru proiectul “Cresterea
Eficientei Energetice in cadrul cladirilor Rezidentiale din Municipiul Craiova - CEERT L5” propus prin cererea de finanţare cu codul SMIS
121430.
Menţionăm că la această vizită vor participa experţi din partea OI ADR SV Oltenia:
- Oana – Petruta MARICOIU – Secretar comisie de evaluare tehnico-financiara
precum si următorii experti evaluatori:
- Madalina Xenia CALBUREANU - Expert tehnic eficienta energetica atestat auditor
- Dragos CUTA - Expert financiar.
Vă rugăm să asiguraţi prezenţa la vizita la faţa locului, din partea (organizaţiei/ instituţiei) dumneavoastră, a reprezentantului legal sau a
persoanei delegate/mandatate din cadrul institutiei pentru a participa la vizita locului. La vizita la faţa locului, pot participa in masura
disponibilitatii şi proiectantul sau alte persoane ce pot furniza informaţii de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului.
De asemenea vă rugăm să vă asiguraţi că vor fi disponibile pentru a fi verificate următoarele documentele, depuse impreuna cu cererea de
finantare, conform sectiunii 4.4.1 Anexe  obligatorii la data depunerii cererii de finantare din Ghidul solicitantului, aferent prezentului apel de
proiecte pag. 38-44:
1. Documentele statutare ale solicitantului
2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului
3. Documente privind datele financiare ale solicitantului

Concluzie cerere de clarificări

65



4. Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuţia solicitantului, inclusiv a asociaţiei/iilor de proprietari
5. Declaraţia de eligibilitate a solicitantului
6. Declaraţia privind eligibilitatea TVA
7. Expertiza tehnică a clădirii (la nivel de componentă).
8. Raportul de audit energetic, inclusiv fişa de analiză termică şi energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanţă energetică (la nivel
de componentă)
9. Documentaţia tehnico-economică (faza DALI sau PT)  (la nivel de componentă)
10. Certificatul de urbanism şi, dacă e cazul, Autorizaţia de construire (la nivel de componentă)
11. Decizia etapei de încadrare a proiectului/componentei în procedura de evaluare a impactului asupra mediului
12. Hotărârea consiliului local de aprobare documentaţiei tehnico-economice (faza DALI sau PT) şi a indicatorilor tehnico-economici,
inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată prin proiect
13. (dacă e cazul) Hotărârea de aprobare a proiectului
14. Devizul general pentru proiectele de lucrări, în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă.
15. Lista de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (pentru
fiecare componentă în parte)
16. Notă încadrarea în standardele de cost (Modelul I)
17. Documente ce dovedesc maturitatea pregătirii proiectului/ componentei :

a) Proiect tehnic
b) Autorizatia de construire
c) contractul de lucrări atribuit după 01.01.2014 (dacă este cazul, la nivel de componentă)

18. Documente strategice relevante
19. Extras din Cartea tehnică a clădirii, sau fişa tehnică a acesteia, sau procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau orice alt
document suport din care să rezulte faptul că respectivul bloc a fost construit în perioada 1950-1990.
20. (dacă e cazul) Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării
21. Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific şi în anexa 3.1.A-4 - Situaţii particulare aplicabile
la Ghidul specific (Model A din anexa 3.1.A-1 la prezentul ghid)

22. Centralizatorul situaţiilor descrise la punctele 3, 4 şi 5 din Anexa 3.1.A-4 – Situaţii particulare aplicabile, inclusiv Avizul/Declaraţia
proiectantului privind conformitatea/neconformitatea lucrărilor cu soluţia tehnică a proiectului (Model J din anexa 3.1.A-1 la Ghidul specific).

23. (dacă este cazul, la nivel de componentă) In cazul în care blocul este amplasat în centrul istoric al localităţii, într-o zonă de protecţie a
monumentelor istorice şi/sau într-o zonă construită protejată, aprobată potrivit legii: Avizul Ministerului Culturii sau a structurilor deconcentrate
ale acestuia

24. (dacă este cazul, la nivel de componentă) Avizul furnizorului de energie termică privind asigurarea necesarului de consum aferent lucrărilor
de branşare la sistemul centralizat de încălzire şi apă caldă de consum de la blocul de locuinţe până la punctul de branşament/de racord

25. Macheta privind stabilirea contribuţiei solicitantului, inclusiv a contribuţiei Asociaţiei/iilor de Proprietari (Modelul D din anexa 3.1.A-1 la
prezentul ghid)
26. Orice alte documente care se consideră a fi necesare pentru demonstrarea criteriilor de eligibilitate.

Vă rugăm să ne comunicaţi disponibilitatea de a participa la vizita pe teren în aceeaşi zi sau in cel mult 2 zile lucratoare de la data transmiterii
prezentei notificării.
În cazul în care nu confirmaţi disponibilitatea de a participa la vizita la faţa locului în maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării,
proiectul este respins din cadrul procesului de evaluare, selecţie şi contractare.
Cu toate acestea, în cazuri excepţionale şi obiectiv justificate, vizita la faţa locului poate fi amânată fără a depăşi 10 zile lucrătoare de la data
transmiterii notificării. În cazul în care vizita la faţa locului nu se realizează în maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii prezentei
notificari, proiectul dumneavoastra cu cod SMIS 121430 va fi respins din cadrul procesului de evaluare şi selecţie.
Persoana de contact din partea OI ADR Sud – Vest Oltenia este Catalin Cioboata – Sef Compartiment Evaluare si Selectie, telefon
0251.411.869, e-mail: catalin.cioboata@adroltenia.ro

Cu stima,
Director General ADR SV Oltenia,
Marilena Bogheanu

Aprobat,
Monica Botea, Sef Oi POR

Avizat,
Catalin Catana, Sef Departament ESC si AT POR

Verificat,
Catalin Cioboata, Presedinte Comisie ETF

Intocmit,
Oana Maricoiu, Secretar Comisie ETF

Ca răspuns la solicitarea de clarificări nr.3 înregistrată la Primaria Municipiului Craiova cu nr.103979/29.06.2018, vă transmitem următoarele:
1.Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu numarul
106271/03.07.2018 ataşată, pereţii exteriori pe nord au aceeaşi rezistenţă corectată ca pereţii de pe celelalte orientări. Retransmitem
documentatia tehnica faza Audit Energetic, corectata.

Răspuns introducere
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2. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, Fisa de analiza termica si energetica a fost completata
cu informatiile solicitate. Retransmitem documentatia tehnica faza Audit Energetic corectata.
3. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, a fost corectata Fisa de analiza termica si energetica in
ceea ce priveste aria terasei si aria planseu catre pod. Retransmitem documentatia tehnica faza Audit Energetic si documentatia tehnica faza
Expertiza tehnica, corectate. Mentionam ca in DALI parte desenata (situatie existenta) este figurata existenta sarpantei.
4. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, penalizarea din CPE (cu valoarea 1) este acordata
acoperisului de tip terasa. Nu s-a acordat penalizare pentru acoperis neetans (desi a fost trecuta in descriere starea acestuia) deoarece
acoperisul existent este realizat fara autorizatie de construire.
5. Dat fiind faptul ca prin proiectul de fata nu au fost realizate racordari si debransari de la sistemul centralizat de termoficare va atasam
Tabelele cu date referitoare la blocurile Bl.1, Bl.2, Bl.3, Bl. U2, Bl.U9, refacute.
6. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, prin proiect nu au fost realizate măsuri care să vizeze
utilizarea resurselor regenerabile de energie, deoarece cladirea este de locuinte colective, implementarea de masuri privind surse
regenerabile de energie este greu de aplicat si implica costuri mari care nu se justifica din punct de vedere economic sau nu exista suficient
spatiu pentru amplasarea acestora (panouri solare sau pompe de caldura), este necesara intretinerea in exploatare de catre personal de
specialitate.
7. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, a fost corectata (bloc 2 si bloc 3) aria utila totala in
Expertiza Tehnica. Aria de 928,85 reprezinta aria utila a apartamentelor. Retransmitem documentatia tehnica faza Expertiza tehnica,
corectata.
8. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, s-a tinut cont de acesti pereti, rezistenta este aceeasi
intrucat sunt formati din aceleasi materiale. Nu s-au diferentiat in calcule, ar fi o diferenta la coeficientii de transfer termic superficial catre
exterior dar ar fi o diferenta de 0.042 la rezistenta termica, infima si care nu influenteaza calculele.
9. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, referitor la coeficientii de corectie pentru vechime s-a
utilizat pentru polistiren un coeficient de 1.3 considerand ca diminuarea reala a proprietatilor acestui material, datorita vechimii, este mai
aproape de realitate prin utilizarea acestui coeficient, mai aproape de vata minerala care este posibil chiar sa fie utilizata in componenta
acestor pereti ea fiind utilizata in acea perioada. Pentru BCA coeficientul de 1.1 a fost utilizat dintr-o eroare dar rezultatul final ar fi mult mai
bun in cazul in care calculele ar fi corectate dar la fel consideram ca suntem mai aproape de realitate la finalul implementarii.
10. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, s-a corectat grosimea planseelor in Expertiza Tehnica.
Retransmitem documentatia tehnica faza Expertiza tehnica, corectata.
11.Retransmitem Declaraţia model A (Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific şi în anexa 3.1.
A-4 Situaţii particulare aplicabile la Ghidul specific) pentru blocurile componente ale prezentului proiect, respectiv blocurile  1, 2, 3, U2, U9, cu
modificările solicitate.
12. Prezentul proiect nu este inclus în lista de proiecte a Documentului Justificativ pentru FESI 2014-2020, deoarece acest document a fost
întocmit doar pentru Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
13. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, lucrarile conexe aferente proiectului sunt eligibile in
totalitate insa Chetuielile aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului/componentei, sunt eligibile în limita a 15% din
valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 (punctul 4.1, punctul 4.2) şi cap. 5 (punctul 5.1.1) aspect evidentiat in anexa
model F .
Defalcarea s-a facut la nivel de DALI doar din punct de vedere valoric cu incadrarea in procentul de cheltuieli  eligibile.
Masurile conexe luate in calcul constau in:
• repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea
blocului de locuinţe;
• repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, construirea/demolarea/înlocuirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului
de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei
tip şarpantă;
• demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi
montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
• repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;
• măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu vizează intervenţii anterioare
neautorizate);
• crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) şi alte măsuri suplimentare de
dezvoltare durabilă;
refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării);

14. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, referitor la blocul U2 – valoarea masurilor conexe
neeligibile este de 57.457,73 lei. S-a corectat anexa Model F pentru aceasta componenta.

Răspuns concluzie

Ca răspuns la solicitarea de clarificări nr.3 înregistrată la Primaria Municipiului Craiova cu nr.103979/29.06.2018, vă transmitem următoarele:
1.Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 inregistrata la Primaria Municipiului Craiova cu numarul
106271/03.07.2018 ataşată, pereţii exteriori pe nord au aceeaşi rezistenţă corectată ca pereţii de pe celelalte orientări. Retransmitem
documentatia tehnica faza Audit Energetic, corectata.
2. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, Fisa de analiza termica si energetica a fost completata
cu informatiile solicitate. Retransmitem documentatia tehnica faza Audit Energetic corectata.
3. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, a fost corectata Fisa de analiza termica si energetica in
ceea ce priveste aria terasei si aria planseu catre pod. Retransmitem documentatia tehnica faza Audit Energetic si documentatia tehnica faza
Expertiza tehnica, corectate. Mentionam ca in DALI parte desenata (situatie existenta) este figurata existenta sarpantei.
4. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, penalizarea din CPE (cu valoarea 1) este acordata
acoperisului de tip terasa. Nu s-a acordat penalizare pentru acoperis neetans (desi a fost trecuta in descriere starea acestuia) deoarece
acoperisul existent este realizat fara autorizatie de construire.
5. Dat fiind faptul ca prin proiectul de fata nu au fost realizate racordari si debransari de la sistemul centralizat de termoficare va atasam
Tabelele cu date referitoare la blocurile Bl.1, Bl.2, Bl.3, Bl. U2, Bl.U9, refacute.
6. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, prin proiect nu au fost realizate măsuri care să vizeze
utilizarea resurselor regenerabile de energie, deoarece cladirea este de locuinte colective, implementarea de masuri privind surse
regenerabile de energie este greu de aplicat si implica costuri mari care nu se justifica din punct de vedere economic sau nu exista suficient
spatiu pentru amplasarea acestora (panouri solare sau pompe de caldura), este necesara intretinerea in exploatare de catre personal de
specialitate.
7. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, a fost corectata (bloc 2 si bloc 3) aria utila totala in
Expertiza Tehnica. Aria de 928,85 reprezinta aria utila a apartamentelor. Retransmitem documentatia tehnica faza Expertiza tehnica,
corectata.
8. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, s-a tinut cont de acesti pereti, rezistenta este aceeasi
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

1.1PrintScreen cod identificare comun RCAE 1.pdf

19/03/2018 1.1PrintScreen cod identificare comun RCAE 136A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C
BFAB6145068

1.2PrintScreen Ajutor de stat RCAE 1.pdf

19/03/2018 1.2PrintScreen Ajutor de stat RCAE 136A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C
BFAB6145068

9.e.ANEXA 2 bl.U9 RCAE1.pdf

19/03/2018 9.e.ANEXA 3 bl.U9 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.e.ANEXA 2 bl.U9 RCAE1.pdf

19/03/2018 9.e.ANEXA 2 bl.U9 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.d.Aviz Telekom BL.U9 RCAE1.pdf

19/03/2018 9.d.Aviz Telekom BL.U9 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
9.c.Certificat de Urbanism nr.1855_06.09.2017 eroare indreptata
RCAE1.pdf

19/03/2018 9.c.Certificat de Urbanism nr.1855_06.09.2017 eroare indreptata
RCAE1

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.a.Audit Energetic_U9 RCAE1.pdf

19/03/2018 9.a.Audit Energetic_U9 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
8.g_9.f.Lista de echipamente si_sau lucrari_sau servicii
bl.1,2,3,U2,U9_RCAE1.pdf

19/03/2018 8.g_9.f.Lista de echipamente si_sau lucrari_sau servicii
bl.1,2,3,U2,U9_RCAE1

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.f.ANEXA 3 bl.U2 RCAE1.pdf

19/03/2018 8.f.ANEXA 3 bl.U2 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.f.ANEXA 2 bl.U2 RCAE1.pdf

19/03/2018 8.f.ANEXA 2 bl.U2 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.e.Aviz Telekom bl.U2 RCAE1.pdf

19/03/2018 8.e.Aviz Telekom bl.U2 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

intrucat sunt formati din aceleasi materiale. Nu s-au diferentiat in calcule, ar fi o diferenta la coeficientii de transfer termic superficial catre
exterior dar ar fi o diferenta de 0.042 la rezistenta termica, infima si care nu influenteaza calculele.
9. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, referitor la coeficientii de corectie pentru vechime s-a
utilizat pentru polistiren un coeficient de 1.3 considerand ca diminuarea reala a proprietatilor acestui material, datorita vechimii, este mai
aproape de realitate prin utilizarea acestui coeficient, mai aproape de vata minerala care este posibil chiar sa fie utilizata in componenta
acestor pereti ea fiind utilizata in acea perioada. Pentru BCA coeficientul de 1.1 a fost utilizat dintr-o eroare dar rezultatul final ar fi mult mai
bun in cazul in care calculele ar fi corectate dar la fel consideram ca suntem mai aproape de realitate la finalul implementarii.
10. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, s-a corectat grosimea planseelor in Expertiza Tehnica.
Retransmitem documentatia tehnica faza Expertiza tehnica, corectata.
11.Retransmitem Declaraţia model A (Declaraţia Solicitantului privind cerinţele menţionate în secţiunea 2.6 din Ghidul specific şi în anexa 3.1.
A-4 Situaţii particulare aplicabile la Ghidul specific) pentru blocurile componente ale prezentului proiect, respectiv blocurile  1, 2, 3, U2, U9, cu
modificările solicitate.
12. Prezentul proiect nu este inclus în lista de proiecte a Documentului Justificativ pentru FESI 2014-2020, deoarece acest document a fost
întocmit doar pentru Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.
13. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, lucrarile conexe aferente proiectului sunt eligibile in
totalitate insa Chetuielile aferente măsurilor conexe care contribuie la implementarea proiectului/componentei, sunt eligibile în limita a 15% din
valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4 (punctul 4.1, punctul 4.2) şi cap. 5 (punctul 5.1.1) aspect evidentiat in anexa
model F .
Defalcarea s-a facut la nivel de DALI doar din punct de vedere valoric cu incadrarea in procentul de cheltuieli  eligibile.
Masurile conexe luate in calcul constau in:
• repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea
blocului de locuinţe;
• repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, construirea/demolarea/înlocuirea acoperişului tip şarpantă, inclusiv repararea sistemului
de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei
tip şarpantă;
• demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi
montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie
• repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe;
• măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii, acolo unde este cazul (lucrările de reparaţii/consolidare nu vizează intervenţii anterioare
neautorizate);
• crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces) şi alte măsuri suplimentare de
dezvoltare durabilă;
refacerea finisajelor interioare aferente spaţiilor comune din bloc (casa scării);

14. Conform răspunsului proiectantului din adresa cu numarul 296/02.07.2018 ataşată, referitor la blocul U2 – valoarea masurilor conexe
neeligibile este de 57.457,73 lei. S-a corectat anexa Model F pentru aceasta componenta.
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

8.d.Adresa urbanism nr.46204_16.03.2018 RCAE1.pdf

19/03/2018 8.d.Adresa urbanism nr.46204_16.03.2018 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.c.Plansa IT02 RCAE1.pdf

19/03/2018 8.c.Plansa IT02 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.HCL 3-2016 - infiintare consiliul local RCAE 1.pdf

19/03/2018 2.HCL 3-2016 - infiintare consiliul local RCAE 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.Declaratie de eligibilitate_RCAE1.pdf

19/03/2018 4.Declaratie de eligibilitate_RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.c.1.ExpertizaTehnica_BL.1 RCAE1.pdf

19/03/2018 5.c.1.ExpertizaTehnica_BL.1 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.c.2.Audit Energetic_BL_1 RCAE1.pdf

19/03/2018 5.c.2.Audit Energetic_BL_1 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.d.Adresa urbanism nr.46204_16.03.2018 RCAE1.pdf

19/03/2018 5.d.Adresa urbanism nr.46204_16.03.2018 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.e.ANEXA 2 bl.1 RCAE1.pdf

19/03/2018 5.e.ANEXA 2 bl.1 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.e.ANEXA 2 bl.1 RCAE1.pdf

19/03/2018 5.e.ANEXA 3 bl.1 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.c.Adresa urbanism nr.46204_16.03.2018  RCAE1.pdf

19/03/2018 6.c.Adresa urbanism nr.46204_16.03.2018  RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.d.ANEXA 2 bl.2 RCAE1.pdf

19/03/2018 6.d.ANEXA 2 bl.2 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.d.ANEXA 3 bl.2 RCAE1.pdf

19/03/2018 6.d.ANEXA 3 bl.2 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.c.Adresa urbanism nr.46204_16.03.2018 RCAE1.pdf

19/03/2018 7.c.Adresa urbanism nr.46204_16.03.2018 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.d.ANEXA 2 bl.3 RCAE1.pdf

19/03/2018 7.d.ANEXA 2 bl.3 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.d.ANEXA 2 bl.3 RCAE1.pdf

19/03/2018 7.d.ANEXA 3 bl.3 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.18.Declaratii model A pentru bl.1,2,3,U2,U9.pdf

19/03/2018 17.18.Declaratii model A pentru bl.1,2,3,U2,U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16.FORMULAR J_U9 RCAE1.pdf

19/03/2018 16.FORMULAR J_U9 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.FORMULAR J_U2 RCAE1.pdf

19/03/2018 15.FORMULAR J_U2 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.FORMULAR J_BL.3 RCAE1.pdf

19/03/2018 14.FORMULAR J_BL.3 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.FORMULAR J_BL.2 RCAE1.pdf

19/03/2018 13.FORMULAR J_BL.2 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Adresa raspuns Clarificari 1 nr.42894_1_19.03.2018 RCAE1.pdf

19/03/2018 Adresa raspuns Clarificari 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.PAED ZMC - 16.10.2017 RCAE 1.pdf

19/03/2018 11.PAED ZMC - 16.10.2017 RCAE 15639E41E7CC9C94C900AA07956AAABF1CFB9D94599102184D3590C
A267D7AA48

11.1.PAED ZMC - 16.10.2017 extras RCAE 1.pdf

19/03/2018 11.1.PAED ZMC - 16.10.2017 extras RCAE 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.Tabel U9 RCAE1.pdf

19/03/2018 10.Tabel U9 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.a.Expertiza Tehnica_U9 RCAE1.pdf

19/03/2018 Expertiza Tehnica_U9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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6.b.DALI Bloc 2 RCAE1.pdf

19/03/2018 DALI Bloc 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.fORMULARUL J_bl.1 RCAE1.pdf

19/03/2018 12.fORMULARUL J_bl.1 RCAE1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.ANEXA 3 bl.1_RCAE2.pdf

23/03/2018 1.ANEXA 3 bl.1_RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.ANEXA 3 bl.U9_ RCAE2.pdf

23/03/2018 1.ANEXA 3 bl.U9_ RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.DALI bloc U2 consolidat_RCAE2.pdf

23/03/2018 2.DALI bloc U2 consolidat_RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3.Certificat de urbanism nr.1855 bloc U9_RCAE2.pdf

23/03/2018 3.Certificat de urbanism nr.1855 bloc U9_RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.Declaratii model A bl.1,2,3,U2,U9_RCAE2.pdf

23/03/2018 6.Declaratii model A bl.1,2,3,U2,U9_RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.FORMULARUL J_bl.1 RCAE2.pdf

23/03/2018 6.FORMULARUL J_bl.1 RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.FORMULARUL J_bl.3 RCAE2.pdf

23/03/2018 6.FORMULARUL J_bl.3 RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.FORMULARUL J_bl.U2 RCAE2.pdf

23/03/2018 6.FORMULARUL J_bl.U2 RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.FORMULARUL J_bl.U9 RCAE2.pdf

23/03/2018 6.FORMULARUL J_bl.U9 RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Adresa raspuns Clarificari 2 RCAE2.pdf

23/03/2018 Adresa raspuns Clarificari 2 RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.ANEXA 3 bl.3_RCAE2.pdf

23/03/2018 1.ANEXA 3 bl.3_RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.Adresa proiectant nr.172_22.03.2018_RCAE2.pdf

23/03/2018 5.Adresa proiectant nr.172_22.03.2018_RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.FORMULARUL J_bl.2 RCAE2.pdf

23/03/2018 6.FORMULARUL J_bl.2 RCAE2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.ADRESA RASPUNS+RASPUNS PROIECTANT_RETF_1.pdf

04/07/2018 1.ADRESA RASPUNS+RASPUNS PROIECTANT_RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2.AUDIT ENERGETIC BL. 1_RETF_1.pdf

04/07/2018 2.AUDIT ENERGETIC BL. 1_RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3.AUDIT ENERGETIC BL. 2 RETF_1.pdf

04/07/2018 3.AUDIT ENERGETIC BL. 2 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.AUDIT ENERGETIC BL. 3_RETF_1.pdf

04/07/2018 4.AUDIT ENERGETIC BL. 3_RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.AUDIT ENERGETIC BL. U2_RETF_1.pdf

04/07/2018 5.AUDIT ENERGETIC BL. U2_RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.AUDIT ENERGETIC BL. U9_RETF_1.pdf

04/07/2018 6.AUDIT ENERGETIC BL. U9_RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.EXPERTIZA TEHNICA  BL.1 RETF_1.pdf

04/07/2018 7.EXPERTIZA TEHNICA BL.1 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.EXPERTIZA TEHNICA  BL.2 RETF_1.pdf

04/07/2018 8.EXPERTIZA TEHNICA BL.2 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.EXPERTIZA TEHNICA  BL.3 RETF_1.pdf

04/07/2018 9.EXPERTIZA TEHNICA BL.3 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10.EXPERTIZA TEHNICA  BL.U2 RETF_1.pdf

04/07/2018 10.EXPERTIZA TEHNICA BL.U2 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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11.EXPERTIZA TEHNICA  BL.U9 RETF_1.pdf

04/07/2018 11.EXPERTIZA TEHNICA BL.U9 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12.ANEXA F - BL 1 RETF_1.pdf

04/07/2018 12.ANEXA F - BL 1 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13.ANEXA F - BL 2 RETF_1.pdf

04/07/2018 13.ANEXA F - BL 2 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

14.ANEXA F - BL 3 RETF_1.pdf

04/07/2018 14.ANEXA F - BL 3 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15.ANEXA F - BL U2 RETF_1.pdf

04/07/2018 15.ANEXA F - BL U2 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16.ANEXA F - BL U9 RETF_1.pdf

04/07/2018 16.ANEXA F - BL U9 RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
17.DESCRIEREA INVESTITIEI_Tabele cu date referitoare la blocurile L5
RETF_1.pdf

04/07/2018 17.DESCRIEREA INVESTITIEI_Tabele cu date referitoare la blocurile
L5 RETF_1

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18.DECLARATIA SOLICITANTULUI modelA_RETF_1.pdf

04/07/2018 18.DECLARATIA SOLICITANTULUI modelA_RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

19.DISPOZITIA PRIMARULUI delegare atributii legale RETF_1.pdf

04/07/2018 19.DISPOZITIA PRIMARULUI delegare atributii legale RETF_1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Mihail Genoiu, CNP 1561024163210, posesor al CI seria DZ, nr. 251251, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
MUNICIPIUL CRAIOVA, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

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

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

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

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

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, MUNICIPIUL CRAIOVA, 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 Mihail Genoiu.

Data

04/07/2018 16:57:56
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