
Instituţia: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est)

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

Cod proiect 122780

Titlul proiectului
CONSTRUIRE SCOALA COORDONATOARE
IN SAT FILIPENI, COMUNA FILIPENI,
JUDETUL BACAU

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

Axa Prioritară Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale

Operaţiunea

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

Schema de ajutor de stat



TITLUL PROIECTULUI

CONSTRUIRE SCOALA COORDONATOARE IN SAT FILIPENI, COMUNA FILIPENI, JUDETUL BACAU

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

UAT COMUNA FILIPENI/PrimarDenumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

unitate administrativ teritorială nivel localTipul Organizaţiei:

4591589Cod de înregistrare fiscală/CIF:

04117Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Filipeni, România, Str. Principala, , judeţul Bacău, cod poştal -, România

0234285500  / 0234285867

8411 - Servicii de administrate publica generala

Adresa poştală:

Data infiinţării: 02/09/1993

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

Adresa e-mail:

Pagina Web: www.primariafilipeni.ro

Primar

Rodica Ambrosie

0786734726 / 0234285867

prfilipeni@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
BACAU

Dumbrava Rosie, nr.3-5,
Localitate Filipeni, Cod postal:
,Bacău, România

RO93TREZ06121
A480101XXXX

TREZORERIA
MUNICIPIULUI
BACAU

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

18 23,046,761.0001/01/2014 -
31/12/2014 2,684,079.00

18 16,332,169.0001/01/2015 -
31/12/2015 3,747,842.00

18 18,022,592.0001/01/2016 -
31/12/2016 3,372,947.00

18 17,654,830.0001/01/2017 -
31/12/2017 4,035,429.73

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior
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Cod SMIS:

Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni

SIP_CW_09/CF no.14/2010

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 14/17.08.2010 / 17 AUG 2010 / 17 AUG 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

17 AUG 2010

01 FEB 2013

Valoarea totală proiect: 8,384,410.00 LEI

8,384,410.00 LEIValoare eligibilă proiect:

8,384,410.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,117,546.55 LEI

Rambursare efectivă: 777,438,009.00 LEI

Banca Internatională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectiv general:
Restructurarea în vederea închiderii a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Răcăciuni. Obiective specifice
1. Înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Filipeşti cu o capacitate de 48 de locuri.
2. Înfiinţarea Reţelei de 4 Locuinţe Protejate cu o capacitate de maxim 6 locuri.
3. Dezvoltarea capacităţii personalului selectat pentru asigurarea de servicii centrate pe nevoile individuale ale beneficiarilor.

• Crearea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanei cu Dizabilităţi Filipeşti cu o capacitate de 48 locuri (construire,
amenajare şi dotare conform standardelor minime de calitate).
• Crearea reţelei de 4 locuinţe protejate Filipeşti cu o capacitate de 24 locuri (construire, amenajare şi dotare conform
standardelor minime de calitate
• Înfiinţarea Complexului de Servicii Comunitare Filipeşti cu o capacitate de 72 locuri, format din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
a Persoanei cu Dizabilităţi şi Reţea de 4 Locuinţe Protejate.
• Dezvoltarea serviciiilor sociale specializate destinate persoanelor cu dizabilităţi în judeţul Bacău.

Rezultate

1. Realizarea studiului de fezabilitate a studiilor de teren.
2. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
3. Realizarea documentaţiei la nivel de PTH, PAC şi detalii de execuţie.
4. Achiziţia lucrărilor pentru construirea CIA şi LP.
5. Execuţia lucrărilor de construcţie montaj.
6. Achiziţia de bunuri şi echipamente pentru dotarea serviciilor.
7. Furnizarea echipamentelor şi bunurilor şi amenajarea spaţiilor.

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

SUPORT – Susţinerea incluziunii sociale a GruPurilOr VulneRabile în Regiunea Nord-Est

47408

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4599/20.06.2013 / 20 IUN 2013 / 01 IUL 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IUL 2013

30 IUN 2015

Valoarea totală proiect: 1,971,021.00 LEI

1,971,021.00 LEIValoare eligibilă proiect:

1,971,021.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:
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Valoare sprijin beneficiar: 1,931,600.58 LEI

Rambursare efectivă: 1,607,933.45 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Facilitarea accesului la ocupare pentru 210 persoane care aparţin grupurilor dezavantajate, în scopul evitării excluziunii sociale,
discriminării şi riscului de sărăcie, parcurgând trasee integrate de informare, orientare, consiliere şi formare profesională finalizate cu
acţiuni de suport în vederea integrării pe piaţa muncii a categoriilor dezavantajate.

• 239 persoane din grupurile vulnerabile (din care 168 persoane cu dizabilităţi) implicate în trasee integrate de informare,
orientare personalizată , formare profesională specifică (calificare/recalificare) şi asistenţă personalizată.
• 231 persoane din grupuri vulnerabile calificate (din care 161 sunt persoane cu dizabilităţi)
• 17 serii de cursuri cu tematică specifică pentru cele 3 categorii de persoane dezavantajate finalizate cu certificate de calificare.
• 17 serii de curs de instruire în competenţe informatice pentru persoanele aparţinînd grupurilor vulnerabile finalizate cu
certificate de participare.
• Organizarea şi derularea unei campanii pentru sensibilizarea angajatorilor şi promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile
de angajare a grupurilor vulnerabile

Rezultate

-furnizarea unui pachet integrat de servicii de informare, orientare, consiliere, formare profesională specifică şi acompaniere în vederea
angajării unui număr de 238 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile;
- organizarea şi derularea unei campanii de promovare a voluntariatului organizată după modele aplicate în alte ţări europene;
- organizarea şi derularea unei campanii pentru sensibilizarea angajatorilor şi promovarea diferitelor forme alternative şi flexibile
de angajare a grupurilor vulnerabile;
- dezvoltarea competenţelor de comunicare, intervenţie şi management organizaţional a 90 persoane angajate în servicii sociale
publice
/private şi servicii de ocupare din judeţul Bacău

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Egalitate de şanse a grupurilor vulnerabile pentru accesul la educaţie şi pe piaţa muncii

47410

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4598/20.06.2013 / 20 IUN 2013 / 01 IUL 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

01 IUL 2013

30 IUN 2015

Valoarea totală proiect: 2,236,487.20 LEI

2,236,487.20 LEIValoare eligibilă proiect:

2,236,487.20 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,191,757.45 LEI

Rambursare efectivă: 1,883,761.22 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară
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Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Promovarea şi implementarea principiului egalităţii de şanse pentru accesul la educaţie şi pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi, a

romilor şi a tinerilor peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecţie, în regiunea de dezvoltare Nord-Est a ţării, în vederea promovării
unei societăţi incluzive şi coezive.

-360 persoane din grupurile vulnerabile au beneficiat de servicii integrate de informare, orientare şi consiliere personalizată;
-238 persoane din grupurile vulnerabile (din care 168 sunt persoane cu dizabilităţi) au participat la programe de formare profesională
specifică (calificare/recalificare) şi asistenţă personalizată.
-231 persoane din grupurile vulnerabile (din care 161 sunt persoane cu dizabilităţi) au finalizat cursurile şi au obţinut o certificare.

Rezultate

informarea, orientarea, consilierea persoanelor din grupul ţintă, furnizarea a 17 serii de cursuri de formare profesională specifică,
acompanierea acestora în vederea facilitării accesului la piaţa forţei de muncă din judeţul Bacău.

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Reabilitare şi extindere clădire privind înfiinţare centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de
îngrijire la domiciliu

Informaţii înregistrare solicitare: 116130 / 04 SEP 2017

Valoarea totală proiect: 1,389,108.56

Valoare eligibilă proiect: 1,389,108.56

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: LEI din data de

LEI

LEI

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

Unitatea Administrativ Teritorială Filipeni este o autoritate publică locală cu responsabilităţi în domeniile de intervenţie vizate în acest apel
de proiecte, desfăşurând activităţi care se aliniază strategiilor naţionale şi europene. Principiile care stau la baza acţiunilor şi proiectelor
iniţiate de UAT, aşa cum sunt prezentate şi în Strategia de dezvoltare sunt următoarele: • Buna guvernare – promovarea principiilor
guvernării europene, aşa cum sunt definite în Carta Albă: deschiderea spre nou, participarea, responsabilitatea, eficacitatea şi coerenţa; •
Sustenabilitate - dezvoltarea economică şi socială continuă, pe termen lung, cu participarea şi interacţiunea factorilor locali interesaţi; •
Dialog şi participare – promovarea cu tărie a dialogului deschis cu factorii interesaţi relevanţi; • Responsabilitate socială - realizarea unui
nivel crescut de incluziune socială şi ocupare a forţei de muncă; • Respect pentru demnitatea umană - politicile, proiectele şi acţiunile
UAT sunt în concordanţă cu drepturile omului, aşa cum sunt ele definite în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene; Unul
dintre obiectivele strategice ale UAT este responsabilitatea faţă de problemele educationale, prin:îmbunătăţirea serviciilor educaţionale,
cu introducerea învăţării continue şi asigurarea de oportunităţi educaţionale pentru toate grupurile sociale dezavantajate; • derularea de
acţiuni menite să încurajeze multiculturalitatea şi să contribuie la combaterea discriminării.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03_Cont de executie al bugetului    local 2017.pdf

03/05/2018 Cont de executie al bugetului local 2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03_Sit fin2016_pg 1-34.pdf

03/05/2018 Sit fin2016_pg 1-34E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10_HCL Filipeni-aprobare   documentatie+anexe.pdf

03/05/2018 HCL Filipeni-aprobare documentatie+anexeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

09_Clasarea notificarii.pdf

03/05/2018 Clasarea notificariiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

08_Certif Urbanism si Avizele aferente.pdf

03/05/2018 Certif Urbanism si Avizele aferenteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

08_Autorizatie de construire.pdf

03/05/2018 Autorizatie de construireE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

06_Declaratia  privind nedeductibilitatea TVA.pdf

03/05/2018 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA769958B579304A7C9EC14D9C388A0BB2B4E65F82BF7435B38F98118
B2FD4AB8B

05_Declaratia de eligiblitate.pdf

03/05/2018 Declaratia de eligiblitate70BD4E89D553740DF8EBC83D361B388BFAE6600029CF95EA813D3D
5D3E4103FA

04_Declaratia de angajament.pdf

03/05/2018 Declaratia de angajament9A0D2715BCC33AFBB4C9A6E5D5FA3898A7248F2ED79F557A759702
BBB64B743B

03_doc priv date financiare an 2017 bilant + anexe UAT Com Filipeni.pdf

03/05/2018 doc priv date financiare an 2017 bilant + anexe UAT Com FilipeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

02_Filipeni_carte identitate Ambrosie  Rodica.pdf

03/05/2018 Filipeni_carte identitate Ambrosie RodicaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

01_Hotarare validare primar si   consilieri.pdf

03/05/2018 Hotarare validare primar si consilieriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

01_HG validare primar Filipeni.pdf

03/05/2018 HG validare primar FilipenE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07_piese desenate SF pg 16-30.pdf

03/05/2018 piese desenate SF pg 16-30E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07_piese desenate SF pg 1-15.pdf

03/05/2018 piese desenate SF pg 1-15E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07_Studiu de fezabilitate, topo, geo.pdf

03/05/2018 Studiu de fezabilitate, topo, geoAA65B62980391FC97BF0B0561C12FA993EE0B2566EA63EEDBD7858
C5B405AFB8

03_Sit fin2016_pg 35-84.pdf

03/05/2018 Sit fin2016_pg 35-84E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07_Pth vol 1 pg 1-100.pdf

03/05/2018 Pth vol 1 pg 1-100E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07_Pth vol 1 pg 101-135.pdf

03/05/2018 Pth vol 1 pg 101-135E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07_Pth_vol 2.pdf

03/05/2018 Pth_vol 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07_Pth_vol 3.pdf

03/05/2018 Pth_vol 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07_Pth_vol 4.pdf

03/05/2018 Pth_vol 4E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15_ThermSystem_ICB156R0_f.pdf

03/05/2018 ThermSystem_ICB156R0_f8A038BDAA84F78786C39BFA42A05E6B1A02ACCC5047A4B7140FB3C
E7C60E5B71

18_liste inventar-Primaria  Filipeni.pdf

03/05/2018 liste inventar-Primaria FilipeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15_Oferte dotari mobilier si PSI.pdf

03/05/2018 Oferte dotari mobilier si PSIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15_Oferta IDSAI - scoala Filipeni.pdf

03/05/2018 Oferta IDSAI - scoala FilipeniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

14_Extrase din Strategii relevante.pdf

03/05/2018 Extrase din Strategii relevanteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

13_Nota proiectant standarde de cost.pdf

03/05/2018 Nota proiectant standarde de costE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

12_Lista de echipamente si dotari, eligibil si neeligibil.pdf

03/05/2018 Lista de echipamente si dotari, eligibil si neeligibilE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11_DEVIZ GEN.pdf

03/05/2018 DEVIZ GENE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18_HCL Lista de investitii.pdf

03/05/2018 HCL Lista de investitiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18_Dispozitia 92 Dornescu.pdf

03/05/2018 Dispozitia 92 DornescuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

18_Aviz ISJ Bacau.pdf

03/05/2018 Aviz ISJ BacauE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17_Extras_Informare_28121.pdf

03/05/2018 Extras_Informare_281216B7167C83474BA033B1BB382CD48457BC1DD1CB644700BE4108A58
1F502AA05E

17_Acte de proprietate, Inventar.pdf

03/05/2018 Acte de proprietate, InventarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

16_aviz favorabil Ministerul  Educatiei.pdf

03/05/2018 aviz favorabil Ministerul EducatieiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

15_ThermSystem_AHB3275R0_f.pdf

03/05/2018 ThermSystem_AHB3275R0_f71A5A8FD6B68957DACFD8EFE7FF5C3BCC6D2250DE69BC6BEBF798
A90101786F1

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte de investiţii în infrastructură

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

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

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

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Ambrosie   Rodica

PrimarFuncţie :

Telefon : 0786734726

0234285867

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect
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prfilipeni@yahoo.comAdresă  e-mail :

Ambrosie   Rodica

PrimarFuncţie :

Telefon : 0786734726

0234285867

prfilipeni@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

După recepţia obiectivului de investiţii, UAT comuna Filipeni va da in administrare spatiul si dotarile Scolii coordonatoare si va asigura
resursele financiare pentru intreţinerea infrastructurii nou construite si dotate. Beneficiarul va pune la dispozitia proiectului resurse
materiale adecvate si suficiente pentru atingerea tuturor obiectivelor si rezultatelor in termenii de calitate, timp si resurse financiare. UAT
Comuna Filipeni prin Primaria comunei Filipeni beneficiaza de o dotare adecvata pt derularea activitatilor de management: spatii
administrative, sala de sedinta pt evenimentele de promovare, 6 laptopuri, 5 computere, 3 multifunctionale, 5 imprimante, 1 scanner, 1
copiator, 1 aparat indosariat; fax; acces Internet. Se vor efectua rapoarte periodice referitoare la activitatile si stadiul fizic al implementarii
proiectului. In cursul pregatirii proiectului, au fost identificate resursele umane, financiare si materiale necesare pentru finalizarea
investitiei. Criteriile de selecţie, responsabilităţile delegate şi modalităţile de monitorizare a prestatorului de managerul de proiect sunt
descrise detaliat în secţiunea Resurse umane. Va fi elaborata o procedura de verificare a activitatii echipei de proiect. Personalul implicat
in proiect are experienţă corespunzătoare pentru derularea acestuia, are competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. Atributiile echipei
de consultanta pentru managementul proiectului va suplini expertiza necesara derularii de proiecte in domeniul tehnic si al
managementului investitiilor. Evaluarile consultantului cooptat va fi realizata de managerul de proiect. Beneficiarul are experienta in
implementarea de obiective de investitie de anvergura similara.

Capacitate administrativă

Calculul gradului de indatorare al UAT Comuna Filipeni (0%) evidenţiază faptul ca beneficiarul are capacitatea financiara de a sustine din
punct de vedere bugetar proiectul de investitii pe perioada de derulare a acestuia. Beneficiarul nu are resurse financiare de a sustine
finantarea integrala a proiectului ci doar derularea acestuia prin asigurarea resurselor financiare si a unui mecanism de decontare a
cheltuielilor efectuate Asistenţa financiară este esenţială pentru implementarea proiectului într-un interval de timp relativ scurt. Constructia
unui obiectiv de investitie nou presupune executia unor lucrări cu costuri ridicate pt beneficiar pe termen scurt şi mediu. Cheltuielile de
întreţinere a cladirii vor consta în lucrări determinate de uzura provocată de exploatarea în condiţii normale a acesteia şi vor asigura
parametrii tehnici recepţionaţi la finalizarea proiectului. Lucrările de întreţinere si dotarile vor asigura conditii optime de educatie pentru
populatia scolara din comuna Filipeni. Efortul financiar va fi susţinut integral de bugetul UAT Comuna Filipeni, cu excepţia situaţiei de forţă
majoră în care obiectivul va fi afectat de calamităţi naturale când se poate apela şi la sprijin financiar extrabugetar. Toate costurile
pregatirii proiectului au fost suportate integral din bugetul propriu al UAT comuna Filipeni, urmand  a fi decontate in conformitate cu
procedurile finantatorului. Pentru asigurarea fluxurilor financiare necesare derularii proiectului si respectarii graficului de rambursare, vor fi
prevazute sumele necesare in bugetul beneficiarului. Nu sunt previzionate masuri de solicitare de imprumuturi pentru asigurarea
implementarii proiectului.

Capacitate financiară

UAT comuna Filipeni are capacitatea de a gestiona bugete de dimensiune similară şi are experienţa derulării unor proiecte cu finantare
nerambursabila din partea Uniunii Europene aşa cum este evidenţiat de portofoliul de proiecte anexat. Institutia pune la dispozitia
proiectului resurse umane cu experienta dovedita si abilitati ce vor asigura implementarea cu succes a proiectului. Echipa de proiect este
clar definita prin structura si prin responsabilitati si sunt atasate documente justificative ce dovedesc capacitatea de management a
resurselor umane cooptate.

Capacitate tehnică

Dreptul de a realiza investiţia este dat de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările
ulterioare şi de Hotărârea Guvernului României nr 1347/2001, document ce atestă dreptul de proprietate asupra terenului ce face obiectul
investiţiei propuse pentru finanţare în cadrul proiectului. De asemenea, potrivit reglementarilor nationale in vigoare, UAT comuna Filipeni
in calitate de autoritate a administratiei publice locale de interes local are obligatia legala de a asigura accesul la servicii publice de calitate
pentru cetateni si de a gestiona infrastructura de educatie de pe teritoriul administrativ al comunei Filipeni. Lucrarile aferente obiectivului
de investitie propus – constructie Scoala coordonatoare este o lucrare de utilitate publica. Lucrarile propuse prin prezenta documentatie
se vor realiza in amplasamentul propus si nu vor afecta suprafete de teren cu alta destinatie. Terenul in suprafata de 702,76 mp  mp
propus a fi ocupat de aceste lucrari este situat pe teritoriul administrativ al UAT comuna Filipeni, judetul Bacau. Terenul respectiv se afla in
proprietatea publica a comunei Filipeni si in administrarea Primariei comunei Filipeni.

Capacitate juridică

Capacitate solicitant
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Dreptul de a realiza investiţia este dat de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completările
ulterioare şi de Hotărârea Guvernului României nr 1347/2001, document ce atestă dreptul de proprietate asupra terenului ce face obiectul
investiţiei propuse pentru finanţare în cadrul proiectului. De asemenea, potrivit reglementarilor nationale in vigoare, UAT comuna Filipeni
in calitate de autoritate a administratiei publice locale de interes local are obligatia legala de a asigura accesul la servicii publice de calitate
pentru cetateni si de a gestiona infrastructura de educatie de pe teritoriul administrativ al comunei Filipeni. Lucrarile aferente obiectivului
de investitie propus – constructie Scoala coordonatoare este o lucrare de utilitate publica. Lucrarile propuse prin prezenta documentatie
se vor realiza in amplasamentul propus si nu vor afecta suprafete de teren cu alta destinatie. Terenul in suprafata de 702,76 mp  mp
propus a fi ocupat de aceste lucrari este situat pe teritoriul administrativ al UAT comuna Filipeni, judetul Bacau. Terenul respectiv se afla in
proprietatea publica a comunei Filipeni si in administrarea Primariei comunei Filipeni.

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

Proiectul isi propune construirea unui spatiu dedicat activitatilor de educatie scolara de
tip formal – Scoala coordonatoare, pe raza Comunei Filipeni, sat Filipeni, nr. cadastral /
nr carte funciara 60293 (24.904,00 mp). Suprafata ocupata de lucrarile aferente
obiectivului de investitii propus este de 702,76 mp. Activitatile de management al
proiectului vor avea loc la sediul beneficiarului din comuna Filipeni, sat Filipeni, cod
607175.

Nord-Est

Bacău

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Filipeni

9



DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si a invatamantului obligatoriu, in special
pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului de educatie din comuna Filipeni, judetul Bacau
Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin Constructia unei noi cladiri pentru Scoala Coordonatoare din comuna Filipeni, satul
Filipeni, judetul Bacau in perioada de 24 de luni de implementare a acestuia. La finalizarea proiectului, noua cladire a Scolii coordonatoare
din comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau va fi functionala si va fi data in administrare structurii de invatamant aferenta, va fi
complet dotata. Prin implementarea proiectului este vizata concentrarea resurselor umane si materiale dedicate invatamantului obligatoriu,
o eficientizare a cheltuielilor de educatie si cresterea calitatii actului didactic oferit in cadrul Scolii coordonatoare din comuna Filipeni, satul
Filipeni, judetul Bacau. Pe termen scurt si mediu, se preconizeaza imbunatatirea ofertei educationale existente prin existenta unei
infrastructuri performante, scaderea riscului de abandon scolar prin cresterea atractivitatii procesului educativ formal pentru elevi si pentru
cadrele didactice.
Rezultatele planificate şi activităţile propuse vor conduce la realizarea obiectivului specific al Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii
educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1 Creşterea
gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie
a sistemului, prin contribuţia acestora la atingerea indicatorilor de program şi impactul derulării cu succes a proiectului asupra evoluţiei
socio-economice a zonei adiacente şi asupra nivelului de educatie a populaţiei din localităţile adiacente deservite de Scoala
coordonatoare Filipeni. Avand in vedere lucrarile propuse pentru realizarea OS1, se propune imbunatatirea serviciilor de educatie oferite
pentru 142 de elevi inmatriculati in prezent in scoala coordonatoare Filipeni din satul Filipeni pentru toate nivelele de educatie ale
invatamantului obligatoriu. Scoala Gimnaziala Filipeni existenta pe amplasament, fiind  o contructie veche, deteriorata, nu îndeplineste
nivelul de dotare minimală conform standardelor impuse de Ministerul Educaţiei si Cercetării Stiintifice prin normativele în vigoare. Dotarea
actuală a acestei unităţi de învăţământ este neconformă şi neadaptată societăţii informaţionale şi societăţii cunoasterii, datorită finanţării
insuficiente constante. Datorită acestei situaţii constatate în teren şi pe baza observaţiilor consemnate de expertii tehnici cooptati, se
constată faptul că nu se poate lua in calcul extinderea constructiei existente pe acelasi amplasament si solutia viabila din punct de vedere
economic si tehnic este de a construi o noua cladire pentru aceasta unitate de infrastructura educationala. Astfel, definim in cadrul
prezentului proiectului ca unitate de infrastructura educationala, Scoala coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau
situata pe amplasamentul cu numarul cadastral 60293 unde beneficiarul pune la dispozitia proiectului terenul in suprafata de 24.904 mp
din domeniul public al UAT comuna Filipeni, judetul Bacau pentru construirea unei cladiri dedicate activitatii de invatamant pentru Scoala
Coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni. Astfel, numarul total de participanti la procesul educational care va beneficia in mod
direct de noua unitate de infrastructura educationala este de 142 elevi si profesori.
Lucrarile proiectate vor respecta toate normativele existente pentru toate specialitatile, precum si legislatia nationala in vigoare cu privire la
nivelul de siguranta si confort al cladirilor dedicate infrastructurii educationale. In ceea ce priveste OS 2, sunt avute in vedere dotarile ce
vor asigura functionalitatea spatiilor nou create si cresterea nivelului de calitate al actului didactic oferit in cadrul acestor spatii.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 Imbunatatirea infrastructurii educationale prin constructia unei noi cladiri pentru Scoala Coordonatoare din comuna Filipeni,
sat Filipeni, judetul Bacau
Prin realizarea acestui obiectiv se vor asigura parametrii optimi constructivi pentru spatiile dedicate actului educativ si conduce la
crearea unei oferte educationale adecvate, accesibile si de calitate pentru cei 142 elevi si profesori din cadrul Scolii
coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau. Lucrările de intervenţie pe 702,76 mp vor conduce la
îmbunătăţirea actului educativ si la cresterea nivelului de atractivitate a procesului de educatie oferit in comuna Filipeni, satul
Filipeni. Serviciile educationale oferite in cadrul noilor spatii create in cadrul proiectului sunt de interes public şi reprezintă unica
alternativă de educatie pentru elevii din satul Filipeni, comuna Filipeni. Se are in vedere construirea unei noi cladiri – Scoala
Coordonatoare in comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau cu o forma regulata in plan si pe verticala, dimensiunile maxime in
plan fiind de  46,85 x 17,05 m. Scoala va avea regim de inaltime P+1E. Cladirea va cuprinde 8 sali de clasa, 2 laboratoare
(informatica si stiinte), cancelarie, cabinet director, secretariat, arhiva, magazii pentru laboratoare, material didactic si materiale de
intretinere, grupuri sanitare prevazute pe sexe si grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap locomotor, spatiu pentru
amplasarea centralei termice si magazie pentru lemne / peleti.

2. OS2 Dotarea adecvata a cladirii nou construite pentru Scoala coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau
Acest obiectiv specific va contribui la crearea unei oferte educationale adecvate si atractive pentru beneficiarii directi ai
proiectului. Astfel, spatiile nou construite vor beneficia de urmatoarele dotari functionale: 20 buc tabla scolara 2,20*1,20, 56 buc
cuier cu 5 agatatori, 20 buc scaun pt cancelarie, director, secretariat , 280 buc scaun elev, 10 buc scaun profesor , 126
buc banca scolara reglabila, 28 buc birou calculator, 10 buc catedra, 4 buc birou/ masa cancelarie, 4 buc birou director,
secretariat, 7 buc dulap pt documente scolare, 7 buc dulap cataloage, 30 buc sistem IT.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului - Scoala Coordonatoare in
comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142 participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.
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Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

2. Numar unitati de infrastructura educationala pentru invatamant general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregatitoare)
construite si dotate - 1 unitate de infrastructura educationala, Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul
Bacau.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Context

Comuna Filipeni se află în nord-estul judeţului Bacau, în Colinele Tutovei din podişul Bârladului şi cuprinde bazinul hidrografic al râului
Dunavăţ (un afluent al Berheciului). Este traversată de şoseaua judeţeană DJ241B care o leagă spre sud de Onceşti şi spre nord de
Secuieni. Comuna Filipeni este formata din satele Bălaia, Brad, Filipeni (reşedinţa), Frunteşti, Mărăşti, Pădureni, Slobozia şi Valea Boţului.
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Filipeni se ridică la 2.286 de locuitori, în scădere faţă de recensământul
anterior din 2002, când se înregistraseră 2.478 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (94,97%). Pentru 5,03% din populaţie,
apartenenţa etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (93,83%). Pentru 5,03% din
populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională. Structura populatiei dupa varsta in anul 2011(conform datelor INS) si din punct de
vedere al investitiei pe care dorim sa o realizam se prezenta astfel: copii  cu varsta sub 5 ani 5,21 %, copii  cu varsta intre 5-9 ani 7,21%,
intre 10-14 ani 8,27%, intre 15-19 ani 6,21% in total insumand 26,88 % din totalul populatiei comunei. Comuna are o structura socio-
economica a populatiei specifica localitatilor cu profil agrar, dar si cu unele activitati neagricole in curs de dezvoltare. Ponderea populatiei
active ocupate in agricultura reprezinta peste 60% din locuitorii activi. in cadrul populatiei inactive pensionarii reprezinta 38,5%.
Activitatile economice si sociale nu sunt dezvoltate in zona. De aceea numarul de salariati este mic si are tendinta de scadere. Strategia
de dezvoltare a comunei Filipeni vizeaza indeosebi reabilitarea si modernizarea infrastructurii existente, reabilitarea unitatilor de
invatamant si constructia altora noi, constructia de noi locuinte si atragerea investitorilor in zona pentru cresterea numarului locurilor de
munca, toate acestea avand ca finalitate ridicarea nivelului de trai in zona.
Calitatea educaţiei în mediul rural este subminată de dificultatea de a atrage cadre didactice de înaltă calificare, de o infrastructură şcolară
neadecvată şi de situaţii familiale dificile. În mediul rural există mai puţine cadre didactice calificate angajate cu normă întreagă decât în
mediul urban, astfel încât şcolile au fost nevoite să angajeze un număr mare de cadre didactice slab calificate, cu fracţiune de normă, care
fac naveta (Banca Mondială 2014). Indicela IDUL pentru comuna Filipeni, judetul Bacau pentru dezvoltare urbana locala este de doar
27,67 la o populatie de 2286 locuitori situand localitatea in lista de localitati unde interventia pentru crearea de servicii publice de baza
reprezinta o prioritate imediata. Infrastructura fizica de baza slab dezvoltata, in majoritatea satelor componente este una dintre cauzele
care limiteaza dezvoltarea serviciilor de baza (facilitati educationale si sociale, culturale, recreationale, de ingrijire a copiilor si batranilor,
servicii de transport public etc). In majoritatea satelor, acestea sunt slab dezvoltate sau in unele cazuri, aproape inexistente.
Impactul implementarii proiectului poate fi evidentiat prin:
- utilizarea echipamentelor şi materialelor adecvate, precum şi a soluţiilor tehnice şi de proiectare în conformitate cu normele
existente în domeniu;
Rezultatele proiectului sunt influenţate atât de calitatea materiilor prime şi a echipamentelor utilizate de către contractanţii lucrărilor de
realizare a investitiilor, cât şi de gradul de conformitate al soluţiilor tehnice cu cele mai bune practici în domeniul constructiilor.
Supravegherea sistematică şi calificată efectuată de către promotorul proiectului va contribui semnificativ la reducerea riscurilor implicate
de aceste aspecte tehnice foarte importante pentru specificul proiectului.
- respectarea normelor de proiectare şi de protecţie a mediului înconjurător;
Pe tot parcursul procesului de identificare a soluţiei tehnice de constructie ce va fi implementată şi de elaborare a detaliilor de execuţie, un
element esenţial este reprezentat de respectarea legislaţiei existente în domeniul construcţiilor şi în mod special domeniul mediului. În
acest sens au fost întreprinse toate eforturile necesare pentru identificarea celei mai potrivite soluţii din punct de vedere al costurilor şi
concepţiei tehnice.
- existenţa unui mediu economic, politic şi social stabil;
Exploatarea în viitor a  Scolii coordonatoare  este influenţată intr-o anumită măsură şi de contextul legislativ şi socio-economic.

Necesitatea unei intervenţii care să aibă ca obiectiv “CONSTRUIRE SCOALA COORDONATOARE IN SAT FILIPENI, COMUNA
FILIPENI, JUDETUL BACAU”, apare mai mult decât necesară pentru implementarea măsurilor de prevenire a abandonului scolar,
respectiv modernizarea, reabilitarea infrastructurii educationale, sociala prin crearea de conditii sanitare corespunzatoare in scoli.

Justificare

Comuna se află în nord-estul judeţului, în Colinele Tutovei din podişul Bârladului şi cuprinde bazinul hidrografic al râului Dunavăţ (un
afluent al Berheciului). Este traversată de şoseaua judeţeană DJ 241B care o leagă spre sud de Onceşti şi spre nord de Secuieni.
Conform datelor publicate de catre Inspectoratul Scolar Judetean Bacau (http://isjbacau.ro/retea-scolara/listele-unitatilor-de-invatamant-
preuniversitar-de-stat-2016-2017/ view) in comuna Filipeni functioneaza urmatoarele scoli: Scoala Gimnaziala, sat Filipeni, comuna
Filipeni; Scoala Primara, sat Marasti, comuna Filipeni; Scoala Primara, sat Valea Botului, comuna Filipeni; Scoala Primara, sat Fruntesti,
comuna Filipeni; Scoala Primara, sat Brad, comuna Filipeni.
Punctele slabe si nevoile identificate la nivelul Comunei Filipeni sunt:
DEMOGRAFIE ŞI FORŢĂ DE MUNCĂ: populaţie îmbătrânită din punct de vedere demografic;  înrăutăţirea condiţiilor social-economice şi
creşterea negativă a soldului migraţiei;  densitatea scăzută a populaţiei, determinată de poziţionarea răsfirată a satelor componente;  lipsa
de atractivitate a mediului rural; cererea de forţă de muncă este limitată atât ca număr, cât şi ca domeniu de meserie/profesie;  scăderea
numărului de salariaţi de la nivelul comunei, majoritatea populaţiei dedicându-se activităţilor agricole, preponderent cu caracter de
agricultură de subzistenţă şi semi-subzistenţă; lipsa locurilor de muncă din zonă;
INFRASTRUCTURĂ ŞI ECHIPARE EDILITARĂ: distributie neuniforma a retelei de alimentare cu apa si a retelei de canalizare; starea
deficitara a unora din drumurile săteşti; inexistenţa canalelor pluviale pe unele drumuri din comună; acoperirea slabă a unor reţele de
telefonie mobilă în zonă;
DEZVOLTARE ECONOMICĂ: activitatea economică din comună restrânsă;  factorii naturali (soluri, climă, relief) ce nu permit realizarea
unei agriculturi de masă şi diversificate în comună; valorificarea insuficientă a produselor agricole obţinute local; dezvoltarea insuficientă a
sectorului turistic din punct de vedere economic;
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: lipsa unor servicii medicale complexe, necesare populaţiei în cadrul comunei;  carenţe ale
sistemului de sănătate, cauzate de lipsa fondurilor pentru investiţii în infrastructura fizică şi în dotări specifice; ponderea ridicată a
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locuitorilor din comună care beneficiază de venitul minim garantat; plecarea părinţilor la muncă în străinătate; lipsa unei infrastructuri
specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile din punct de vedere social, pe teritoriul comunei;
MEDIU:  gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor din gospodării; existenţa pericolului producerii alunecărilor de teren şi inundaţiilor;
condiţiile climatice din zonă şi relieful uneori neprielnic agriculturii vegetale;
Proiectul propune constructia unui corp nou de cladire deoarece in momentul de faţă, Scoala Gimnaziala Filipeni existenta pe
amplasament, fiind  o contructie veche, deteriorata, nu îndeplineste nivelul de dotare minimală conform standardelor impuse de Ministerul
Educaţiei si Cercetării Stiintifice prin normativele în vigoare. Dotarea actuală a acestei unităţi de învăţământ este neconformă şi
neadaptată societăţii informaţionale şi societăţii cunoasterii, datorită finanţării insuficiente constante.
Conform expertizei intocmite de ing. Grapa Constantin, Scoala Gimnaziala Filipeni  functioneaza intr-un ansamblu de mai multe cladiri
organizate sub forma unui careu. Vechimea cladirilor este cuprinsa intre 50 si 80 de ani.
Deasemenea, spatiile sunt exploatate cu functiuni diverse: scoala, gradinita, grupuri sanitare. In total s-au identificat cinci tronsoane
distincte,  cu regimul de inaltime parter. Exista deasemenea o diversitate de solutii tehnice in alcatuirea structurala a cladirilor relevate:
lemn cu pamant, bca, caramida. Se propune dezafectarea unui tronson, consolidarea a doua tronsoane, unele reparatii la un alt tronson.
Doar unul dintre tronsoane corespunde din punct de vedere structural si functional. Pentru cercetarea in profunzime a conditiilor de teren
in incinta scolii, au fost executate doua foraje geotehnice (de către ing. geolog Petronela Dimitriu), conduse pana la adancimea de -5,00 m
CTN. Stratul natural bun de fundare este constituit din alternanta nisip argilos/argilă nisipoasă, de culoare cafenie la galben - cafenie,
putin umedă , cu plasticitate mijlocie-mare, plastic vârtoasă, care apare imediat sub stratul acoperitor de umplutură de pământ. Fundarea
se va face direct în acest strat,  la  o  adâncime minimă de –1,20 m CTN, cu asigurarea respectării  unei încastrări obligatorii minime de
0,20 m în stratul recomandat .
Cladirea scolii existente nu corespunde standardelor actuale, impunandu-se construirea unei cladiri cu destinatia de scoala
coordonatoare. Noua cladire va cuprinde pe langa sali de clasa si 2 laboratoare, functiuni care in prezent nu exista la nivelul unitatii de
invatamant.
Spatiile functionale propuse sunt urmatoarele :
-parter:  sala clasa 1 cu S = 54,99 mp; sala clasa 2 cu S = 55,03 mp; sala clasa 3 cu S = 55,01 mp; sala clasa 4 cu S = 56,05 mp; cabinet
director cu S = 17,69 mp; cancelarie cu S = 29,53 mp; oficiu cu S = 3,65 mp; secretariat si camera centrala semnalizare la incendii cu S =
17,72 mp; oficiu cu S  = 8,31 mp; arhiva cu S = 8,72 mp; hol 2 cu S = 78,76 mp; hol 1 cu S = 13,49 mp; veranda cu S = 4,75 mp; hol 3 cu
S = 13,47 mp; veranda cu S = 4,75 mp; casa scarii 1 cu S = 17,82 mp; casa scarii 2 cu S = 15,68 mp; magazie material didactic cu S =
17,67 mp; hol 6 cu S = 5,60 mp; magazie materiale intretinere cu S = 1,67 mp; grup sanitar profesori: S = 5,63 m; grup sanitar profesoare
cu S = 5,43 mp; grup sanitar profesoare cu S = 2,63 mp; hol 4 cu S  =12,83 mp; hol 5 cu  S = 3,77 mp; grup sanitar persoane cu handicap
locomotor cu S = 4,62 mp; grup sanitar baieti cu S = 13,75 mp; grup sanitar fete cu S = 16,47 mp; veranda cu S = 5,40 mp; camera
centrala termica cu S = 20,20 mp; magazie lemne/  peleti cu S = 31,07 mp.
- etaj: sala clasa 5 cu S = 54,99 mp; sala clasa 6 cu S = 55,03 mp; sala clasa 7 cu S = 55,03 mp; sala clasa 8 cu S = 55,01 mp; laborator
stiinte cu S = 56,05 mp; magazie laborator cu S = 17,69 mp; hol 8 cu S = 18,39 mp; casa scarii 1 cu S = 17,82 mp: laborator informatica
cu S = 55,02 mp; hol 7 cu S = 78,56 mp; casa scarii 2 cu S = 17,75 mp; grup sanitar persoane cu handicap locomotor cu S = 4,62 mp; hol
10 cu S = 3,77 mp; grup sanitar fete cu S = 16,47 mp; magazie material intretinere cu S = 1,67 mp; grup sanitar baieti cu S = 13,75 mp;
hol 9 cu S = 12,84 mp;  magazie laborator cu S = 8,31 mp; magazie material didactic cu S = 8,98 mp.
Din analiza economico financiara efectuata se pot desprinde urmatoarele concluzii: Proiectul este oportun autosustenabil; Beneficiile
sociale asteptate sunt accesul populatiei la o serie de servicii, accesul investitorilor si dezvoltarea economica a zonei, reducerea somajului
si cresterea puterii de cumparare; Investitia va conduce la economii ale fondurilor publice pe durata de viata a proiectului prin reducerea
costurilor de intretinere a obiectivului; Proiectul este sensibil la calitatea executiei lucrarilor, prin urmare trebuie acordata o atentie marita
selectarii executantului. Fluxurile de numerar cumulate, generate pe perioada exploatarii sunt pozitive, rezultind ca atit activitatea pe
perioada proiectului cit si activitatea ulterioara proiectului este sustenabila.   Rata Interna a Rentabilitatii Financiare a proiectului = 2,56%
Valoarea actuala neta financiara a proiectului -4.875.055,43 lei) si rata interna a rentabilitatii financiare redusa  2,56 %, releva ca
realizarea proiectului necesita fonduri nerambursabile, deoarece acesta nu prezinta un nivel de profitabilitate financiara  foarte ridicat, care
sa permita realizarea lui numai de catre aplicant, din surse proprii, intr-un timp scurt. Analiza economica realizata in cadrul analizei
beneficiu-cost releva urmatoarele: rata interna a rentabilitatii economice a proiectului este 2,09 % si este mai mica decat rata sociala de
actualizare de 5,5 %. Valoarea actuala neta economica a proiectului este de  16.340.423,15 lei , valoarea acesteia fiind superioara valorii
inregistrate in analiza financiara. Acest lucru demonstreaza ca proiectul prezinta o buna profitabilitate economica, generand beneficii
economice semnificative pentru comunitate. Analiza de sensitivitate realizata in cadrul studiului de fezabilitate releva faptul ca proiectul nu
prezinta o sensibilitate majora la cresterea costurilor de operare sau descresterea beneficiilor generate (ca si variabile critice identificate),
raportul beneficiu/cost ramanad supraunitar pentru o rata de crestere a costurilor de pana la 140%, precum si pentru o rata de descrestere
a beneficiiilor de pana la 80%.
Costul total al proiectului este de 3.616.356,80 lei fara TVA respectiv 4.276.368,41 lei cu TVA, reprezentand in totalitate costuri eligibile.
Valoarea totala a costurilor eligibile este de 917.380,33 Euro. Raportat la numarul de participanti la procesul educational de 142 persoane,
valoarea maxima eligibila este 1.093.400 euro. Raportat la costul total al investitiei in euro, calculam o paritate a investitiei de 6.460
Euro/participant.
In prezent, terenul , identificat cu nr. cadastral 60293 este proprietatea  Comunei Filipeni (domeniu public prin HG 1347/2001) si este
situat in intravilanul localitatii Filipeni. Suprafaţa totala a terenului este de 24.904,00 mp (din care 5727 mp au destinatia de curti
constructii).  Aceasta suprafata este ocupata de: scoala existenta cu S = 922 mp; gradinita cu  S = 143 mp.
Amplasamentul investitiei propuse este situat in satul Filipeni, comuna Filipeni, iar accesul este asigurat din drumul comunal 1048(balast)
si drumul comunal 1051(balast).

Grup ţintă

Grupurile ţintă identificate prin acest proiect:
Beneficiari direcţi:
- populaţia scolara din comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau cu acces la unitatea de infrastructura educationala nou construita si
dotata, respectiv 142 elevi;
- cadrele didactice din cadrul Scolii Coordonatoare din comuna Filipeni, satul Filipeni, judetul Bacau,
- administraţia locala implicata: comuna Filipeni. Se mizează pe expertiza tehnică şi managerială existentă la nivelul local.
Beneficiari indirecţi:
- populaţia satelor adiacente amplasamentului Scolii coordonatoare,
- 2.286 locuitori cu domiciliul stabil în comuna Filipeni care au acces la o oferta educationala adecvata si atractiva;
- agenţii economici din zona riverană prin acces la servicii educationale imbunatatite pentru familiile angajatilor sai.
Pentru identificarea functionalitatilor noii cladiri si pentru definirea listei de dotari necesare, a avut loc consultari cu angajatii Scolii
coordonatoare (cadre didactice).
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Sustenabilitate

După recepţia obiectivului de investiţii, UAT comuna Filipeni, judetul Bacau prin Scoala Coordonatoare comuna Filipeni, sat Filipeni,
judetul Bacau îşi asumă responsabilitatea ca administrator unic al infrastructurii educationale de pe raza UAT comuna Filipeni de a
întreţine elementele de infrastructura nou construite si dotate sub monitorizarea structurilor de specialitate existente la nivelul instituţiei. De
asemenea, aceste institutii publice vor colabora pentru obtinerea tuturor autorizatiilor necesare desfasurarii activitatilor didactice in cadrul
noilor spatii create. Cheltuielile de întreţinere vor cuprinde în lucrări determinate de uzura provocată de exploatarea în condiţii normale a
elementelor de infrastructura şi vor asigura şi menţine paramentrii tehnici recepţionaţi la finalizarea proiectului. De asemenea, lucrările de
întreţinere vor fi menite să asigure şi parametrii de siguranţă si confort pentru activitatea didactica la nivelul impus de existenţa populatiei
scolare prognozate. Efortul financiar necesar pentru intretinerii infrastructurii educationale create va fi susţinut în integralitate din bugetul
propriu al Consiliului Local al comunei Filipeni, judetul Bacau. UAT comuna Filipeni are capacitate financiară şi logistică de a asigura
menţinerea şi întreţinerea infrastructurii educationale la parametrii de calitate existenţi la finalizarea proiectului. UAT comuna Filipei Bacău
îşi asumă responsabilitatea faptului că, la momentul recepţiei lucrărilor, unitatea de infrastructura educationala va fi pe deplin funcţionala.
Se va pune accent pe comunicare şi implicarea reprezentantilor unitatii de invatamant în promovarea oportunităţilor de dezvoltare
ulterioare. E vorba de o abordare ce va ţine cont de necesităţile reale, aşa cum sunt ele identificate în cadrul comunităţilor locale şi
dezvoltarea unor proiecte cu impact la nivel local ce integrează nevoile sau constrângerile locale in materie de dezvoltare a resurselor
umane. Unitatea de infrastructura educationala nou creata si dotata este esentiala pentru comunitatea locala pentru ca ofera acces facil la
o oferta educationala adecvata si atractiva atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice si, totodata, deschide posibilitatea demararii
unor noi proiecte de dezvoltare in zona geografica aflata in imediata proximitate. Asistenţa financiară este esenţială pentru implementarea
proiectului pentru ca ofera beneficiarului noi oportunitati de dezvoltare si ofera membrilor comunitatii infrastructura modernă de educatie si
acces spre nivele de educatie superioara sau locuri de munca mai bine platite. Din analiza economico financiara efectuata se pot
desprinde urmatoarele concluzii: Proiectul este oportun autosustenabil; Beneficiile sociale asteptate sunt accesul populatiei la o serie de
servicii, accesul investitorilor si dezvoltarea economica a zonei, reducerea somajului si cresterea puterii de cumparare; Investitia va
conduce la economii ale fondurilor publice pe durata de viata a proiectului prin reducerea costurilor de intretinere a obiectivului; Proiectul
este sensibil la calitatea executiei lucrarilor, prin urmare trebuie acordata o atentie marita selectarii executantului. Fluxurile de numerar
cumulate, generate pe perioada exploatarii sunt pozitive, rezultind ca atit activitatea pe perioada proiectului cit si activitatea ulterioara
proiectului este sustenabila.   Rata Interna a Rentabilitatii Financiare a proiectului = 2,56%
Valoarea actuala neta financiara a proiectului -4.875.055,43 lei) si rata interna a rentabilitatii financiare redusa  2,56 %, releva ca
realizarea proiectului necesita fonduri nerambursabile, deoarece acesta nu prezinta un nivel de profitabilitate financiara  foarte ridicat, care
sa permita realizarea lui numai de catre aplicant, din surse proprii, intr-un timp scurt. Analiza economica realizata in cadrul analizei
beneficiu-cost releva urmatoarele: rata interna a rentabilitatii economice a proiectului este 2,09 % si este mai mica decat rata sociala de
actualizare de 5,5 %. Valoarea actuala neta economica a proiectului este de  16.340.423,15 lei , valoarea acesteia fiind superioara valorii
inregistrate in analiza financiara. Acest lucru demonstreaza ca proiectul prezinta o buna profitabilitate economica, generand beneficii
economice semnificative pentru comunitate. Analiza de sensitivitate realizata in cadrul studiului de fezabilitate releva faptul ca proiectul nu
prezinta o sensibilitate majora la cresterea costurilor de operare sau descresterea beneficiilor generate (ca si variabile critice identificate),
raportul beneficiu/cost ramanad supraunitar pentru o rata de crestere a costurilor de pana la 140%, precum si pentru o rata de descrestere
a beneficiiilor de pana la 80%.

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Nu este cazul

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Nu este cazul

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

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul

Relevanţă

Proiectul prin obiectivele si rezultatele sale va contribui la imbunatatirea condiţiilor social-economice din comunitatea prin crearea unui
serviciu public de baza accesibil si de calitate, va creste nivelul de atractivitate a ofertei educationale existente pentru elevi si cadrele
didactice cu efecte directe asupra rezultatelor scolare si ratei de abandon scolar, cresterea ratei de absolvire la nivele de invatamant
superioare pentru membrii comunitatii locale, cresterea nivelului de pregatire al absolventilor de invatamant obligatoriu si a numarului de
oportunitati de angajare al acestora la nivel local.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Rezultatele proiectului nu vor contribui in mod direct la atingerea obiectivelor acestei strategii.

Aria prioritară SUERD

Strategia de dezvoltare a României privind educatia obligatorie si Strategia educaţiei şi formării profesionale Europa 2020 conturează
cadrul pentru ca sistemele de educatie si formare profesională să devină mai atractive, relevante şi adaptate necesităţilor pieţei forţei de
muncă.
Ponderea elevilor cu vârsta de 15 ani, cu competenţe scăzute de citire, matematică şi ştiinţe exacte, ar trebui să fie mai mic de 15%.

Referitoare la alte strategii
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Proiectul contribuie la atingerea obiectivului cu privire la scăderea abandonului şcolar timpuriu, care ar trebui să ajungă sub 10% pe
termen mediu. Investiţia propusa este în corelare cu “Strategia de dezvoltare a Judetului Bacau - perioada de programare 2014-2020”,
Domeniul de activitate V „Capital uman, educatie si conditii sociale”. Conform Planului de Dezvoltare Regionala Nord- Est 2014-2020 si
analizei sectoriale realizate in cadrul acestuia, s-a constatat ca in judetul Bacau numarul de elevi aferent invatamantului obligatoriu a avut
cea mai accentuata scadere la nivel regional (10-11% in perioada analizata).  Astfel, proiectul vizeaza crearea unei oferte educationale
atractive atat pentru elevi cat si pentru cadrele didactice astfel incat aceasta scadere sa fie diminuata pe termen mediu. Proiectul asigura
realizarea unei infrastructuri de educatie moderne, in sensul adaptarii acesteia la cerintele normative si la cele aferente cerintelor cadru de
competente la nivel european; faciliteaza accesul în timp real la servicii de bază de interes public

Strategii relevante:

 - Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020

 - Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020

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

 - Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România

 - Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Regională

 - Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020

 - Acord de Parteneriat 2014-2020

Riscuri

Pentru a analiza proiectul de investiţii s-au luat în considerare şi riscurile ce pot apărea în perioada de implementare a proiectului, cât şi în
perioada de exploatare a obiectivului de investiţie. Au fost identificate mai multe categorii de riscuri: riscuri de management, riscuri
economice si financiare, riscuri sociale, riscuri tehnologice si riscuri operationale. Analiza si abordarea strategiei de interventie s-a realizat
pe categorii de riscuri iar masurile de atenuare identificate au fost luate in calcul in procesul de pregatire al proiectului prin adaptarea
graficului de implementare, prin optimizarea proceselor de comunicare si control, prin introducerea unor etape de monitorizare tehnica si a
unor etape procedurale clara de urmarire a lucrarilor.

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. RISCURI ECONOMICE SI FINANCIARE

Riscul cresterii cursului de schimb valutar
Riscul cresterii pretului echipamentelor urmare a cresterii
inflatiei
Riscul cresterii comisioanelor bancare si a ratei dobanzilor
Riscul neincasarii veniturilor estimate si al indatorarii excesive
Nerespectarea termenelor de plata in cadrul cererilor de
plata/rambursare

Probabilitate: Mica si Medie
Impact: Mare

Alegerea celor mai buni furnizori de  echipamente, softuri
Analiza amanuntita  a furnizorilor pentru intocmirea
documentatiei  de achizitie
Apelarea la cel mai potrivit mecanism de plata/decontare a
cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului (spre exemplu,
apelarea la mecanismul cererilor de plata ceea ce va diminua
considerabil nevoia de apelare la credite bancare)
Chiar daca valoarea totala a proiectului nu este foarte mare, se
va etapiza investitia astfel incat sa se poata apela la maxim 2
cereri de pata/rambursare
Etapizarea investitiei, analiza impreuna cu institutii financiar-
bancare a realizarii unor imprumuturi menite sa echilibreze
fluxul de numerar.

2. RISCURI DE MANAGEMENT

Evalurea incorecta a investitiei si a costurilor acesteia
Intarzieri in realizarea procedurilor de achizitie, respectiv  in
incheierea contractelor de furnizare/ prestare servicii
Intarzieri in livrarea serviciilor

Probabilitate - medie
Impact - mare

Dimensionarea corecta  a investitiei  de catre managerul firmei;
intocmirea unui plan al afacerii pertinent  si realist
Planificarea corecta a activitatii si subactivitatilor legate de
desfasurarea achizitiilor
Prevederea  de conditii  clare in documentatia de achizitie ca si
de clauze contractuale ferme (sanctiuni si penalitati pentru
nerespectarea graficelor de livrare) care sa permita selectarea
unor furnizori capabili sa respecte termenele.
Monitorizarea atenta a derularii contractelor de
furnizare/prestare servicii

3. RISCURI SOCIALE

Lipsa personalului calificat -Numar insuficient de persoane
calificate/certificate /interesante de locurile de munca nou
create
Riscul modificarii legislatiei in domeniul salarizarii

Probabilitate - mare
Impact - mare

Stabilirea unei  strategii  de promovare a proiectului si noilor
servicii educationale care sa aiba in vedere specificul activitatii
si conditii de lucru atractive pentru salariati; programarea
activitatii de recrutare personalului  cu mai mult timp inainte de
finalizarea implementarii proiectului
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

4. RISCURI TEHNOLOGICE

Defectarea echipamentelor , defecte de fabricatie (in garantie
si dupa expirarea garantiei)

Deteriorarea echipamentelor din alte cauze decat cele
prevazute de garantiile furnizate de catre producator, furtul sau
distrugerea in caz de forta majora

Probabilitate - medie
Impact - mare

Alegerea unor  echipamente fiabile. Prevederea, in cadrul
contractelor de furnizare a unor clauze ferme privind asigurarea
functionarii echipamentelor in perioada de garantie, prevederea
de caluze extragarantie (service autorizat pentru intretinere si
reparare)
Asigurarea echipamentelor pentru despagubire de catre
institutii specializate

5. RISCURI OPERATIONALE

Lipsa personalului cu experienta in domeniu, la nivel european
Lipsa de experienta a managerului de proiect in relatiile cu
beneficiarii, personalul, eventualii contractori
Lipsa de interes a beneficiarilor fata de rezultatele proiectului
Teama de schimbare a celor afectati de rezultatele proiectului,
ceea ce ar atrage lipsa lor de cooperare

Probabilitate - mare
Impact - mare

Se cere personalului cu experienta sa supervizeze activitatea
colegilor mai putin experimentati. Cooptarea unei echipe de
consultanta in managementul proiectului.
Se prelungeste perioada de formare a echipei proiectului
pentru a se rezolva problemele complexe de comunicare si
coordonare.
Se prezinta serviciile realizate in cadrul proiectului in mai multe
faze succesive, pentru a distribui impactul pe o perioada mai
lunga de timp
Se analizeaza impreuna cu ei beneficiile pe care le poate oferi
proiectul; li se arata in ce fel si cum se cupleaza cu planurile si
experienta

EGALITATE DE ŞANSE

Operaţiunile planificate vor asigura respectarea prevederilor Legii nr.202/2002 cu modificările şi completările ulterioare. Fiind un obiectiv
de interes public, la rezultatele proiectului vor avea acces toate persoanele indiferent de gen sau apartenenţă socială. Prin îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii ofertei educationale se va oferi tuturor cetăţenilor acces egal al la acest tip de servicii publice de baza. Se va acorda
o atentie deosebita utilizarii unui limbaj adecvat la elaborarea documentelor ce va evita stereotipurile de gen sau asociate altor
vulnerabilităţi; se vor introduce mesaje de informare cu privire la egalitatea de şanse şi tratament; planul de comunicare va utiliza canale
multiple şi în forme variate pentru a fi accesibile si persoanelor cu dizabilităţi. Directiile strategice urmarite in elaborarea si implementarea
proiectelor sunt respectarea principiului egalitatii de sanse si nediscriminarii in constituirea echipei de management, in implementarea
contractelor de servicii si lucrari; in identificarea grupurilor tinta si beneficiarilor proiectelor implementate; introducerea de dispozitii pentru
interzicerea discriminarilor bazate pe criterii de sex, rasa, religie, dizabilitati, apartenenta la grupuri minoritare in regulamente de
organizare si functionare. Echipa de management propusa individualizeaza posturi cu responsabilitati specifice: manager proiect (pe
probleme legate de relatia cu Finantatorul, de promovare si realizarea obiectivelor orizontale); responsabili tehnic si responsabil financiar.

Egalitate de gen

Proiectul urmăreşte facilitarea accesului unor comunităţi idezavantajate la o oferta educationala adecvata, accesibila si atractiva indiferent
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică
necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată. În procesul de pregătire a proiectului s-a ţinut cont, fără
discriminare, de nevoile beneficiarilor directi vizati, indiferent de dizabilităţi, gen, etnie sau religie. Procedurile de achiziţii vor urmări cu
stricteţe legislaţia naţională în vigoare în domeniul achiziţiilor publice şi vor asigura transparenta şi echidistanta necesară în raport cu toţi
potenţialii furnizorii de lucrări, bunuri şi servicii.Se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii in conformitate cu Legea
nr.319/2006, cap. A, B, C cu normale de aplicare aparute in HG 1425/2006. La fiecare punct de lucru vor exista dotari medicale
corespunzatoare, specifice punctelor de prim ajutor, care, in eventualitatea accidentelor de munca sa fie asistate de cabinetele medicale
din comuna. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia in vigoare in special din:
"Regulamentul privind protectia si igiena muncii `n constructii" editia 1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90/1996; "Norme generale de
protec]ie a muncii" editia 1996; "Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari". Lucrarile se vor executa pe
baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica insusirea
fiselor tehnologice de catre intreg personalul.

Nediscriminare

Avand in vedere ca populatia scolara din mediul rural se confrunta cu o forma mai avansata de discriminare comparativ cu cei din mediul
urban, infrastructura educationala creata si serviciile educationale oferite vor contribui la cresterea nivelului de trai si cresterea numarului
de oportunitati de dezvoltare personala pe termen mediu si lung. In prezent, cladirea nu este dotata cu rampa si nu prezinta grup sanitar
pentru persoanele cu dizabilitati. Se va realiza amenajarea infrastructurii de acces prin reamenajarea rampelor in panta (8%) la intrarea in
spatiile nou construite ce vor face obiectul proiectului. In ceea ce priveste specificatiile tehnice aferente lucrarilor, s-au prevazut masuri
privind asigurarea elementelor de siguranţă la nivelul intrarilor de acces al beneficiarilor directi in functie de cerintele specifice si
fizionomice ale acestora (copii cu varste diferite) care sunt abordate. Este asigurat iluminatul adecvat de siguranta in timpul operarii

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Principii orizontale
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cladirii. In ceea ce priveste materialele de promovare si de publicitate ale proiectului se va utiliza un limbaj clar şi simplu ce este accesibil
grupului tinta si se va pune accent pe folosirea unor simboluri vizuale pentru promovarea rezultatelor proiectului, atractiv pentru
majoritatea beneficiarilor directi. Usa de acces principala in noua cladire a scolii va permite manevrarea fotoliilor rulante. Usile principale
de acces se vor deschide cu usurinta fiind astfel concepute pentru utilizarea facila atat a copiilor cat si persoanelor cu dizabilitati. Cladirea
este semnalizata adecvat pe interior si va fi dotata cu sisteme de iluminat de siguranta.

Nu este cazul.

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

Nu este cazul

Poluatorul plăteşte

Realizarea lucrărilor de constructie, nu vor produce impact negativ asupra vegetaţiei şi faunei din zonă. Conform deciziei de clasare a
notificarii emisa Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011.

Protecţia biodiversităţii

In comuna Filipeni nu exista retea de alimentare cu apa si nici retea de canalizare. Ca principii constructive se propune: economia de
energie in faza de productie (se vor alege materiale care nu necesita procese tehnologice speciale si elemente structurale agrementate
tehnic si cu grad mare de rezistenta in exploatare). Economia de energie in perioada de utilizare a constructiilor va fi determinata de
calitatea superioara a materialelor utilizate. Conceptul constructiv va utiliza la maxim lumina naturala in toate spatiile. Pentru anvelopare
se vor utiliza materiale de constructie ecologice cu o clasa de reactie adecvata. Unitatea de invatamant nu are implementat niciuna dintre
certificarile ISO 14001, EMAS sau BMS. Materialele de realizare a armăturilor nu vor fi  radioactive sau toxice. Stratul de protecţie
interioară vor fi conforme si avizate sanitar. Sunt prevazute sisteme proprii de producere a energiei termice pt consum propriu si de
epurare a apei menajere.

Utilizarea eficientă a resurselor

Pentru atenuare efectelor si adaptarea la schimbarile climatice proiectul prevede:
- executia unei statii de epurare ce va fi din polipropilena 10 mc, cu dimensiuni - LxD(mm) = 3400x2000. Se poate alege o ministatie de
epurare pentru 40 persoane echivalente, cu montaj ingropat, fara alte amenajari. Racordul de intrare are Dn 160mm si este pozitionat la
880 mm de la cota terenului natural.
Ministatia de epurare propusa are 5 compartimente, un sistem de aerare cu bule fine si un sistem de recirculare a namolului activ, cu
panou de comanda si automatizare. Ministatiile cu aerare intermitenta si recirculare namol activ asigura urmatoarele:
-indepartarea substantelor organice poluante- 98%,
-reducerea de 60 g CBO s/zi, respectiv 150 l apă uzată menajeră pentru un locuitor echivalent - LE.
Staţia trebuie sa fie conform Normei Europene 12566-3 si sa respecte NTPA 001/2005.

De asemenea, vor fi executate si lucrari de protectie termica. Astfel, lLa exterior pereţii constructiei propuse sunt prevăzuţi cu protecţie
termică de polistiren expandat cu grosimea de 10 cm  (conductivitate termica    0,040W/mK), cu plasa de fibră minerală şi tencuieli
speciale.  La exterior, grinzile vor fi placate suplimentar cu 5cm polistiren expandat, pe o inaltime de 30cm. Finisajele propuse, atat la
interior cat si la exterior, vor fi  realizate din materiale de calitate si cu fiabilitate mare in timp.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Terenul este ferit de pericolul inundaţiilor, alunecărilor de teren şi al eroziunilor. Nivelul hidrostatic este suficient de stabil. Porozitatea şi
permeabilitatea sunt bune, favorabile exploatării. Pe direcţia de alimentare a freaticului nu sunt prezente surse de poluare chimică.
Se va executa un puţ forat cu o adâncime de 100,00 m,  echipat cu filtre conform carotajului electric.
          Forajul de exploatare se va amplasa astfel încât să se poată delimita perimetrul de protecţie sanitară cu regim sever.
         După executarea puţului se va imprejmui şi marca perimetrul de protecţie sanitară severă conform HG 930/2005.
Inainte de darea în folosinţă se vor analiza probe de apă pentru a se constata dacă este potabilă, sau dacă trebuie tratata.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

         Metodologia propusa a fost fundamentata pe baza metodelor specifice managementului proiectelor, a cerintelor Ghidului solicitantului si
contractului de finantare si a legislatiei aplicate proiectelor de investitii.
         Se vor efectua continuu si sistematic actiuni de monitorizare si verificare a evolutiei proiectului. Monitorizarea se realizeaza pe trei directii:
monitorizarea progresului tehnic, monitorizarea cheltuielilor (incadrarea in liniile de buget, reflectarea stadiului fizic), monitorizarea de
conformitate (verificarea respectarii regulilor programului si a formatelor standard). Pentru a efectua in mod corespunzator aceste sarcini, se
vor folosi urmatoarele instrumente:
- puncte de reper (milestones) – repere temporale importante, masoara progresul proiectului. Pe langa datele de raportare si rambursare
prevazute in contractul de finantare si in graficul de rambursare stabilit cu Autoritatea Contractanta, proiectul mai prevede ca puncte de reper:
finalizarea proiectului tehnic, obtinerea autorizatiei de constructie, incheierea contractului cu Constructorul, data de receptie a lucrarilor de
constructii-instalatii, incheierea contractelor de furnizare. Pe parcursul desfasurarii proiectului, indeplinirea punctelor de reper va fi urmarita cu
atentie de catre managerul de proiect, iar in cazul neindeplinirii acestora se va analiza situatia si se vor elabora strategii de raspuns la
problemele aparute.
- sedinte lunare de evaluare a evolutiei proiectului - analiza stadiului lucrarilor, a graficelor si planurilor realizate/propuse, resurselor umane, a
aspectelor tehnice, a sigurantei lucrarilor, a echipamentelor utilizate, a furnizarii de materiale, a platilor, a problemelor curente si anticipate,
colaborarilor cu subcontractorii, necesitatii executarii unor lucrari suplimentare, etc. Se vor intocmi procese verbale.
- rapoarte/rapoarte de progres - pe perioada de implementare a proiectului se vor intocmi rapoartele periodice solicitate de Autoritatea
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Contractanta, rapoarte speciale (referitoare la aspecte ce ar putea afecta implementarea proiectului, de ex. abateri de la planificarea derularii,
orice crestere anticipata a costurilor, orice problema ce ameninta incheierea la termen a activitatilor/proiectului, etc.), rapoarte ale dirigintilor de
santier (activitate in cadrul asistentei tehnice).
Managerul de proiect va verifica si aproba rapoartele dirigintilor de santier. Se vor intocmi procese verbale de verificare pe faze determinate de
executie avizate de catre ISC. Pe baza proceselor verbale incheiate la sedintele de monitorizare si a rapoartelor dirigintilor de santier va
elabora, in formatul standard prevazut in anexa la contractul de finantare, rapoarte de progres (descrierea activitatilor desfasurate in perioada
de raportare, stadiul realizarii indicatorilor, rezultatele partiale /finale obtinute la momentul raportarii, etc).
Tipuri de rapoarte: rapoarte de progres (documentul standard de monitorizare ce prezinta progresul fizic al proiectului); previziuni privind
fluxurile financiare pentru trimestrul urmator, raport final privind desfasurarea proiectului. Toate rapoartele vor fi elaborate in versiune tiparita si
electronica. Rapoartele vor fi prezentate in mod regulat Autoritatii Contractante, conform precizarilor din contractul de finantare.
- sistem de monitorizare - in cadrul proiectului, se va utiliza o baza de date care va cuprinde toti indicatorii financiari si fizici si alte informatii
furnizate in rapoartele mentionate mai sus.
Calendarul activitatilor de monitorizare:
- lunar sedinte de monitorizare si evaluare a progresului coordonate de managerul de proiect. Participa consultantul selectat, iar pe
perioada de reaizare a lucrarilor de constructii dirigintele de santier si dupa caz, proiectantul si executantul lucrarilor;
- la termenele de raportare a progresului/realizare a cererilor de rambursare planificate prin contractul de finantare se vor organiza
intalniri de lucru pentru evaluarea activitatilor aferente perioadei de raportare in vederea pregatirii rapoartelor. Participa consultantul selectat,
iar pe perioada de realizare a lucrarilor de constructii dirigintele de santier.
Procedura de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect
Proiectul prevede o evaluare tehnica si financiara interna, realizata de managerul de proiect in colaborare cu managerul financiar, si o evaluare
financiara externa realizata de un auditor autorizat.
Managerul de proiect va elaborara strategia generala, procedurile de lucru, monitorizare, control si evaluare a proiectului, procedurile de
comunicare, detalierea responsabilitatilor, definirea performantelor, definirea cerintelor de calitate a proiectului, detalierea calendarului de
activitati, numirea oficiala a echipei.
Canale de comunicare pe orizontala/pe verticala: sedinte/intalniri de lucru, email, telefon/fax. Mecanisme de examinare a proiectului: rapoarte.
Instrumente de monitorizare: puncte de reper, sedinte, rapoarte, baza de date. Procedura de control: managerul de proiect verifica
performantele proiectului la fiecare sedinta de monitorizare lunara.
• durata de implementare a obiectivului de investiţii - 24 luni
• durata de execuţie - 17 luni
Resursele umane implicate in managementul proiectului:

Echipa de management a proiectului, formata din angajati ai aplicantului: manager de proiect, responsabil tehnic, responsabil
financiar.

Dirigintele de santier.
Experti in implementarea proiectului asigurati de consultantul specializat contractat pentru consultanta in managementul proiectului.

Echipa de management a proiectului, angajati ai aplicantului, va beneficia de serviciile de consultanta in managementul de proiect a unui
furnizor de servicii de consultanta, contractat cu respectarea legislatiei achizitiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.
Responsabilitatile echipei de proiect
Manager proiect
Reprezinta Beneficiarul in privinta aspectelor de ordin administrativ, financiar si tehnic asociate implementarii proiectului; gestioneaza relatia cu
Autoritatea Contractanta si alte parti interesate; coordoneaza, supervizeaza si monitorizeaza realizarea proiectului; coordoneaza colaborarea
cu furnizorul de consultanta contractat pentru asigurarea managementului de proiect; verifica fluxurile financiare si avizeaza facturile;
elaboreaza bugetele si planurile pentru desfasurarea activitatilor; supervizeaza activitatea persoanelor din subordine; asigura respectarea
legislatiei comunitare si romanesti aplicabile proiectului; realizeaza raportarile solicitate; asigura managementul riscurilor, managementul
neregulilor;
Responsabil financiar
Administreaza toate aspectele referitoare la buget si contabilitate, inclusiv aspectele asociate de ordin personal, contabilitatea activelor,
aspecte privind finantarea, conturile bancare, operatiunile cu lichiditati, statisticile si rapoartele, aspectele fiscale; ia deciziile impreuna cu
Managerul proiectului privind alocarea resurselor; elaboreaza bugetele si participa la realizarea planurilor pentru desfasurarea activitatilor;
participa la contractarea lucrarii de constructie si la achizitia echipamentelor si a serviciilor, precum si la semnarea contractelor; raspunde de
realizarea rapoartelor si a cererilor de rambursare; participa la sedintele si evaluarile intermediare ale proiectului; colaboreaza cu furnizorul de
consultanta ce asigura activitatea de management al proiectului.
Responsabil tehnic
Asigura activitatile administrative si de secretariat ale proiectului; asigura si gestioneaza logistica necesara; raspunde de inregistrarea
informatiilor in sistemul de monitorizare (baza de date a proiectului); participa la elaborarea rapoartelor; participa la elaborarea caietelor de
sarcini, la receptia echipamentelor achizitionate; organizeaza activitatea de publicitate a proiectului.
Pentru buna desfasurare a contractului de finantare, se vor contracta servicii de consultanta in managementul proiectului si servicii de asistenta
tehnica (dirigentie santier).
Activitatea de management al investiţiei va fi asistată de un prestator contractat. Astfel, acţiunile desfăşurate vor consta în:  informarea cu
privire la stadiul de implementare a proiectului  identificarea problemelor (daca va fi cazul) ce pot interveni pe perioada de implementare si
gasirea unor masuri corective  monitorizarea indeplinirii sarcinilor atribuite fiecarei parti implicate in implementarea proiectului Evaluarile
interne se vor realiza in urma efectuarii monitorizarii activitatilor proiectului din punct de vedere calitativ si cantitativ prin rapoarte de progres,
minute ale intalnirilor de lucru etc., acestea fiind baza de elaborare a rapoartelor de progres catre autoritatea de implementare. Indicatorii vor
urmari: - gradul de incadrare in timp si in resursele financiare alocate; - centralizarea, prelucrarea si interpretarea rezultatelor si aprecieri
periodice privind raportul dintre rezultatele preconizate si cele realizate; - modul de realizare a actiunilor din punct de vedere cantitativ si
calitatitiv; - respectarea responsabilitatilor in cadrul echipei de lucru; - corelatia optima a resurselor timp si resurselor financiare; - solutionarea
disfunctionalitatilor in cazul in care se constata existenta acestora; - evaluarea lunara a stadiului de realizare a proiectului. Evaluarile vor fi
realizate de echipa de implementare a proiectului şi va fi coordonată de managerul de proiect.
Personalul implicat in implementarea proiectului va include specialişti cu experienţă şi calificare corespunzătoare în domeniile necesare
derularii acestuia, care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile. Atributiile echipei de consultanta pentru managementul
proiectului vor consta in: • Elaborarea documentatiilor pentru elaborarea si prezentarea ofertelor in cazul achizitiilor de bunuri, servicii si lucrari
din cadrul proiectului, acolo unde se solicita; • Urmarirea realizarii contractelor de achizitii publice prevazute in proiect; • Monitorizarea
proiectului si a riscurilor; • Asigurarea asistentei pentru solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului; • Sprijinirea
echipei de implementare proiect şi participarea, unde se solicita, la activităţile derulate pe parcursul implementării proiectului; Consultantul va
menţine un contact permanent cu Autoritatea Contractantă.

Descrierea investiţiei
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Conform expertizei intocmite de ing. Grapa Constantin, Scoala Gimnaziala Filipeni  functioneaza intr-un ansamblu de mai multe cladiri
organizate sub forma unui careu. Vechimea cladirilor este cuprinsa intre 50 si 80 de ani. In prezent, terenul cu nr. CF 60293 este domeniu
public al Comunei Filipeni (HG 1347/2001) este situat in intravilanul localitatii Filipeni si are suprafaţa totala de 24.904,00 mp (din care
5727 mp curti constructii).  Suprafata ocupata: scoala existenta S = 922 mp; gradinita S = 143 mp.  Amplasamentul ocupa o suprafata
plana - incinta scolii orientata de la vest la est ce nu este traversata de retele edilitare. Cladirea va fi pe fundatii izolate din beton armat
sub stâlpi , cu grinzi de fundare longitudinale si transversale pentru sporirea rigidizării spatiale a constructiei. In jurul constructiei vor fi
prevazute trotuare etanse, de minim 0,80 m latime si panta de 3% spre exterior. Se va asigura un sistem de preluare a apelor de pe
acoperis, pentru a fi evacuate in afara perimetrului fundatiilor. Se va realiza un puţ forat cu adâncimea de 100,00m. Ca parametrii tehnici
ai constructiei mentionam: Aria construita= 702,76 mp;  Aria desfasurata = 1336,17 mp; Aria utila= 1139,01 mp. Volum total cladire =
5673 mc. Cladirea propusa are o forma regulata in plan si pe verticala, dimensiunile maxime in plan fiind de  46,85 x 17,05 m. Scoala va
avea regim de inaltime P+1E, fiind propusa pentru invatamantul primar si gimnazial si va functiona in 2 schimburi. Conform normativ
P100-1/2013, cladirea se incadreaza in clasa de importanta si expunere  II, iar conform HGR 766/97 privind calitatea in construcţii, se
incadrează in categoria de importanţă “C” normala.   Cladirea va cuprinde 8 sali de clasa, 2 laboratoare(informatica si stiinte), cancelarie,
cabinet director, secretariat, spatii administrative, grupuri sanitare prevazute pe sexe si grupuri sanitare pentru persoanele cu handicap
locomotor (amplasarea si numarul obiectelor sanitare fiind conform standardului de stat in vigoare STAS 1478). Salile de clasa se vor
orienta spre S-E, S-V, pentru a primi lumină uniformă. Clasa de elevi are maximum 25 elevi în şcoala primară şi 28-30 elevi în gimnaziu.
Suprafaţa unei săli de clasă asigura un volum de aer de minim 5 mc/ persoana. Înălţimea unei clase este de 3,10 m. Laboratoarele vor
contine instalatii si dotarile necesare experientelor si experimentelor didactice si au anexate incaperi pentru preparari. Se va respecta
normativul privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare indicativ CE 1-95. Platformele de
acces in cladire vor fi prevazute cu balustrada de protectie. Caile de acces vor fi dimensionate asigurandu-se latimi de trecere majorate
cu 0,50 m. Caile de circulatie si  evacuare vor fi luminate si ventilate natural. Usile caselor de scari se vor deschide in sensul iesirii din
cladire si vor fi dotate cu dispozitive de autoinchidere lenta, cu geam securizat. Balustradele scarilor vor fi realizate pt a nu exista pericol
de accidentare (mana curenta sa nu poata fi folosita drept tobogan, barele verticale ale balustradei nu vor avea interspatii mai mari de 10
cm). Incaperile scolii vor avea asigurata direct lumina naturala. Ferestrele se vor aseza pe una din laturile clasei, mobilierul dispunandu-
se astfel ca lumina sa vina din partea stanga. Plinurile dintre ferestre vor fi de maximum 0,5 din latimea ferestrei. Inaltimea parapetului
ferestrelor va fi de 0,90 m. Distanta de la tavan la partea superioara a ferestrei va fi mai mare de 0,30 m. Tâmplăria exterioara (usi si
ferestre) se va realiza din aluminiu cu rupere de punte termica, de culoare alba (avand coeficientul de transfer termic  Uf =1,30  W/m2k
/R’min= 0,77m2k/W); usile vor fi cu geam clar securizat. La exterior, glafurile de la ferestre vor fi din aluminiu, iar la interior din
PVC(spuma PVC). Usile caselor de scari vor fi etanse la incendiu 15 minute cu dispozitiv de autoinchidere; se vor executa din aluminiu,
cu geam clar securizat. Usile de acces in secretariat, arhiva si oficiu secretariat vor fi etanse la incendiu 30 minute cu dispozitiv de
autoinchidere. Celelalte usi vor fi executate din aluminiu cu placa sandwich termoizolanta. Salile de clasa, cabinetul directorului,
cancelaria, secretariatul, oficiile  vor avea pardoseala  din  parchet, iar celelalte incaperi vor avea pardoseala  din gresie. Holurile, salile
de clasa si casele de scari vor fi protejate pe o inaltime de 1,20 m cu vopsea superlavabila, antibacteriana.  Scoala va fi acoperită în
sistem şarpantă din lemn de brad (ignifugat şi tratat contra dăunătorilor) cu invelitoare din tigla metalica. La exterior pereţii constructiei
propuse sunt prevăzuţi cu protecţie termică de polistiren expandat cu grosimea de 10 cm  (conductivitate termica    0,040W/mK), cu plasa
de fibră minerală şi tencuieli speciale.  La exterior, grinzile vor fi placate suplimentar cu 5cm polistiren expandat, pe o inaltime de 30cm.
Finisajele propuse, atat la interior cat si la exterior, vor fi  realizate din materiale de calitate si cu fiabilitate mare in timp. Organizarea de
santier se va desfasura in exclusivitate in suprafata de teren care este proprietatea beneficiarului. Verificarea calitatii materialelor
componente si a betoanelor se va face in conformitate cu prevederile din NE 012-07. Obiectivul va fi alimentat cu energie electrica din
reteaua existenta in zona.  Pentru aceasta va fi prevazut blocul de masura si protectie trifazat, BMPT, amplasat la limita de proprietate.
Puterea electrica instalata este Pi=57,0KW, puterea electrica maxim simultan absorbita este Pmsa=34,0KW, tensiunea de utilizare fiind
Un=400/230V, frecventa f=50Hz, iar factorul de putere 0,92. Pentru a indeplini normele sanitare vor fi executate instalatiile de alimentare
cu apa cu statie de epurare (descrisa la sectiunea Dezvoltare durabila), instalatii de canalizare, hidranti de incendiu  interiori si exteriori,
instalatii curenti slabi, iluminat de securitate etc. Pentru toate lucrarile pe diferite faze de executie care devin lucrari ascunse, verificarea
calitatii lucrarilor se face in prezenta proiectantului. Verificarile se vor face in prezenta proiectantului dupa executarea sapaturilor la
fundatii; dupa armarea centurilor elevatiei, dupa montarea armaturilor pentru stalpisori grinzi si centuri. La intocmirea "Cartii constructiei"
se va tine cont de prevederile H.G.273/14.06.94 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii - anexa 6.
Proiectul nu vizeaza lucrari sau dotari ce se vor constitui in costuri neeligibile, lucrarile nu au fost demarate iar implementarea proiectului
nu se realizeaza in cadrul unui parteneriat interinstitutional.

Descriere tehnică a proiectului

Garantia produselor este in conformitate cu legislatia in vigoare, cadru juridic al carui obiectiv este de a ajuta consumatorul cu diferite
optiuni in momentul in care o achizitie nu este in conformitate cu contractul. Se ofera posibilitatea de cerere de inlocuire sau reparare a
bunului cumparat, exceptand ca una din acestea sa rezulte imposibil de realizat. Cand reparatia sau inlocuirea nu este posibila sau
rezulta disproportionata, consumatorul va putea cere o reducere de pret sau solutionarea contractului. Produsele considerate
consumabile nu intra in garantie impreuna cu accesoriile. Pentru toate echipamentele si dotarile vor fi asigurate in perioada de
sustenabilitate, servicii de intretinere si mentenanta cu firme specializate (dupa expirarea perioadei de garantie a produselor). Pentru a
asigura un impact pozitiv al rezultatelor proiectului, este luat in calcul riscul ca specificatiile tehnice ale echipamentelor sa fie uzate din
punct de vedere moral si ca strategie este luat in calcul ca pentru achizitia de dotari caracteristicile si specificatiile prezentate in cererea
de finantare sa reprezinte cerinte minimale.

Spatiile nou construite vor beneficia de urmatoarele dotari functionale: 20 buc tabla scolara 2,20*1,20, 56 buc cuier cu 5 agatatori, 20 buc
scaun pt cancelarie, director, secretariat, 280 buc scaun elev, 10 buc scaun profesor, 126 buc banca scolara reglabila, 28 buc birou
calculator, 10 buc catedra, 4 buc birou/ masa cancelarie, 4 buc birou director, secretariat, 7 buc dulap pt documente scolare, 7 buc dulap
cataloage, 30 buc sistem IT.

Maturitatea proiectului

Initiativa UAT comuna Filipeni, judetul Bacau are la baza necesitatile identificate in cadrul unitatii scolare – Scoala Coordonatoare in
comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau, pentru acoperirea solicitarilor de servicii educationale de calitate si accesibile. Totodata, Axa
Prioritară 10, Prioritatea de investiţii 10.1, Obiectivul Specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului din cadrul POR 2014–2020, asigura
posibilitatea finantarii pentru realizarea de investitii in acest domeniu. Astfel, Consiliul Local al comunei Filipeni, judetul Bacau a adoptat

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)
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Hotararea nr. 23 din 26 aprilie 2018 privind aprobarea documentatiei tehnico economice a proiectului si a indicatorilor tehnico economici.
Pentru evaluarea tehnica si financiara a proiectului s-a realizat studiul de fezabilitate, insotit de devizul general si plansele aferente,
precum si expertiza tehnica, intocmite conform prevederilor legale. A fost finalizata si procedura de atribuire a serviciilor de realizare a
proiectului tehnic, DE si DTAC.

Pentru expertizei tehnice si a documentatiei tehnico-economice au fost derulate procedurile de achizitie directa. A fost demarata
procedura de obtinere a avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare executiei obiectivului de investitii. Demersurile pentru obtinerea
Autorizatiei de construire se vor desfasura in paralel cu realizarea Proiectului tehnic. A fost emis de catre Primaria comunei Filipeni
Certificatul de urbanism nr. 5 din 02.05.2017. Prin adresa cu Nr. 13431/NA 2286/10.10.2017, Agentia pentru protectia mediului Bacau a
eliberat Comunei Filipeni CLASAREA NOTIFICARII care precizeaza ca obiectivul de investitii si amplasamentul nu se supune
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.
A fost emis avizul referitor la alimentarea cu energie electrica(aviz 1001533001/29.06.2017) si cel privind racordul la reteaua de telefonie.
In luna iunie 2017 a fost intocmit de catre Ing. RUSU Alina(Certificat de autorizare seria: RO-BC-F, nr 109, categoria B), Studiul topografic
pentru construirea Scolii coordonatoare comuna Filipeni, sat Filipeni, conform PUG-P.V.R. 2029/2017.
A fost emis notificare sanitara nr. 629/03.07.2017, avizul 274/17/SU-BC/04.07.2017 privind securitatea la incendiu si avizul nr.
120/12.09.2017 emis de Apele Romane- sucursala Bacau. Au fost elaborate studiile de specialitate: studiu geotehnic; studiu
hidrogeologic

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.

Cofinantarea proiectului si resursele financiare pentru plata costurilor eligibile ce fac parte din mecanismul de decontare a proiectului vor
fi suportate de bugetul local al UAT comuna Filipeni, judetul Bacau. Pentru implementarea proiectului, nu se vor acorda imprumuturi si nu
vor fi declansate alte mecanisme de finantare extrabugetare.

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

Nu este cazul.

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

Rezumat revizuiri aplicaţie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

S-au inregistrat modificari in sectiunea Buget- Activitati si cheltuieli
1. Au fost corelate diferentele constatate,in ceea ce priveste Bugetul proiectului - categorii cheltuieli eligibile, subcategorii cheltuieli
eligibile  si cele din Devizul General, respectiv:
 a) subcategorie cheltuiala eligibila 53 - “cheltuieli pentru constructii si instalatii” totalizeaza  2,377,223.23 lei (exclusiv TVA) in
Bugetul Proiectului, cuprinde  subcapitolele corespunzatoare (4.1, 4.2 din Devizul General)
 b) subcategorie cheltuiala eligibila 54 - “cheltuieli cu dotarile” totalizeaza 384,563.98 lei (exclusiv TVA) in Bugetul Proiectului,
cuprinde  subcapitolele corespunzatoare (4.3, 4.4 si 4.5) .
c) subcategoria cheltuiala eligibila 58 - "cheltuieli conexe organizarii de santier"in suma de 11.82 lei fara tva intregeste suma de la
subcategoria cheltuiala eligibila 57- cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier".A rezultat aceasta in
urma corelarii si revizuirii listei de echipamente si a devizului general
d) Retransmis Devizul general si  Lista de echipamente si/sau lucrari ;Atasat documentele solicitate prin solicitarea nr.2

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

Gradul de cuprindere în învăţământul
primar şi gimnazial % 2020

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Persoane 142.00 61 81 0 142Capacitatea infrastructurii de educaţie care beneficiază de
sprijin - şcolar

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de rezultat
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Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Valoare
referinţă

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

persoane 0.002020 142.00 61 81

Indicatori suplimentari de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

unitate de
infrastructur

a
educational

a

infrastructură educaţională pentru învăţământul general obligatoriu (şcoli I-VIII, inclusiv nivelul
clasei pregătitoare) 1.00

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 3840664162

Titlul achiziţiei: Servicii verificare tehnica faza PT DDE CS DTAC - cod 122780

Servicii verificare tehnica faza PT DDE CS DTAC - cod 122780Descrierea achiziţiei:

71315400-3 - Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

31 Mai 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 5 Iunie 2017

8 Iunie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 791326388

Titlul achiziţiei: Verificare tehnica cerinta siguranta la foc - proiect 122780

Verificare tehnica cerinta siguranta la foc - proiect 122780Descrierea achiziţiei:

71315400-3 - Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 4,500.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

15 Iunie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 15 Iunie 2017

16 Iunie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 1672098766

Titlul achiziţiei: Verificare tehnica cerinta Is - proiect 122780

Verificare tehnica cerinta Is - proiect 122780Descrierea achiziţiei:

71315400-3 - Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 700.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

6 Iunie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 6 Iunie 2017

7 Iunie 2017Dată semnare contract:

Plan de achiziţii
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Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 1237773601

Titlul achiziţiei: Verificare tehnica cerinta It - proiect 122780

Verificare tehnica cerinta It - proiect 122780Descrierea achiziţiei:

71315400-3 - Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

15 Iunie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 15 Iunie 2017

16 Iunie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 809232229

Titlul achiziţiei: Planuri topografice - cod 122780

Planuri topografice - cod 122780Descrierea achiziţiei:

71354300-7 - Servicii de cadastruCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1,785.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

21 Februarie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 21 Februarie 2017

22 Februarie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 1279702947

Titlul achiziţiei: Servicii consultanta management proiect  - cod 122780

Servicii consultanta management proiect  - cod 122780Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor , 71241000-9 - Studii de
fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 129,710.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

20 Martie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 21 Martie 2018

22 Martie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 2898984105

Titlul achiziţiei: Studii geotehnice - cod 122780

Studii geotehnice - cod 122780Descrierea achiziţiei:

71335000-5 - Studii tehniceCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,499.00 LEI
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Tip procedură: Achiziţie directă

22 Iunie 2017Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 22 Iunie 2017

23 Iunie 2017Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 245372486

Titlul achiziţiei: Verificare tehnica - proiect 122780

Verificare tehnica - proiect 122780Descrierea achiziţiei:

71315400-3 - Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,094.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

18 Aprilie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 18 Aprilie 2018

19 Aprilie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 245435654

Titlul achiziţiei: Elaborare documentatie tehnica (SF, PT, DE, DTAC) - cod 122780

Elaborare documentatie tehnica (SF, PT, DE, DTAC) - cod 122780Descrierea achiziţiei:

71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice , 71241000-9 -
Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 87,600.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

13 Decembrie 2016Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 14 Decembrie 2016

15 Decembrie 2016Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 2657768327

Titlul achiziţiei: Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic - cod 122780

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic - cod 122780Descrierea achiziţiei:

71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă energeticăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,618.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

  2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

  2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 1246154207

Titlul achiziţiei: Asistenta tehnica in perioada de executie a proiectului - proiectant, cod 122780
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Asistenta tehnica in perioada de executie a proiectului - proiectant, cod 122780Descrierea achiziţiei:

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

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 13,808.94 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Aprilie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 1947326231

Titlul achiziţiei: Servicii dirigintie santier - cod 122780

Servicii dirigintie santier - cod 122780Descrierea achiziţiei:

71247000-1 - Supraveghere a lucrărilor de construcţiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 32,865.27 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 3593097109

Titlul achiziţiei: Achizitie dotari Scoala Coordonatoare - cod 122780

Achizitie dotari Scoala Coordonatoare - cod 122780Descrierea achiziţiei:

30213300-8 - Computer de birou , 39160000-1 - Mobilier şcolarCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 253,673.67 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 August 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Octombrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 1948887659

Titlul achiziţiei: Servicii audit financiar - cod 122780

Servicii audit financiar - cod 122780Descrierea achiziţiei:

79212000-3 - Servicii de auditareCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,570.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Mai 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 1498618186

Titlul achiziţiei: Servicii informare si publicitate - cod 122780

Servicii informare si publicitate - cod 122780Descrierea achiziţiei:

39294100-0 - Produse informative şi de promovareCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 9,520.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Aprilie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT COMUNA FILIPENI/Primar

ID dosar achiziţiei: 2510721924

Titlul achiziţiei: Executie lucrari Scoala Coordonatoare - cod 122780

Executie lucrari Scoala Coordonatoare - cod 122780Descrierea achiziţiei:

45214200-2 - Lucrări de construcţii de instituţii şcolareCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 3,385,440.91 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Mai 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:

 Iulie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager proiect1 AMBROSIE RODICA 242101

manager financiarResponsabil financiar2 DORNESCU  EUGENIA 121125

specialist imbunatatire proceseResponsabil tehnic3 DORNESCU ELENA 242102

responsabil procesCoordonator proiect - din partea
consultantului

4 MATEI  AURORA 242104

Resurse umane implicate
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Manager proiectRol:1.

Nume persoană: AMBROSIE RODICA

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: - stabileşte planul de implementare a proiectului;
- este responsabil pentru comunicarea cu autorităţile responsabile şi cu mass-media;
- coordonează proiectul, realizarea obiectivelor asumate şi respectarea cerinţelor impuse
prin contractul de finanţare;
- urmăreşte modul de realizare a fazelor şi activităţilor proiectului;
- monitorizează termenele de încadrare a activităţilor în graficul de implementare estimat;
- urmăreşte costurile necesare şi cheltuielile efectuate în proiect, încadrarea acestora în
bugetul aprobat;
- gestionează riscurile;
- asigura calitatea implementării proiectului;
- coordonează realizarea planului de achiziţii şi elaborarea documentaţiei de atribuire;
In colaborare cu ceilalti membri ai echipei de management va asigura respectarea egalitatii de
sanse, a nediscriminarii, a tratamentului egal
- supervizează achiziţiile efectuate în cadrul proiectului şi documentele aferente;
- aprobă rapoartele narative de activitate ale furnizorilor.

Educaţie solicitată Studii universitare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta relevanta in domeniul de activitate al proiectului - 1 ani

Competenţe solicitate - abilitati de coordonare si comunicare
- legislatie specifica administratiei publice locale si gestiunii de bugete publice

Curriculum vitae

Educaţie

  2006 -   2007 Diplomă de master in profilul “economie”, specializarea management financiar contabil

UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” BACAU

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bacău, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

  1990 -   1995 Diplomă de licenta in profilul “economie”, specializarea finante si banci ( in prezent administrativ si
banci)
UNIVERSITATEA „AL.I.CUZA” IAŞI, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Str. n/a nr. n/a,  Judeţul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Sep 2006 - Sep 2006 Certificat de aprofundare a studiilor pe tema plasamentelor Fondurilor Europene Finantarea
proiectelor privind dezvoltarea IMM-urilor in contextul Integrarii Romaniei in Uniunea  Europeana
SHORE BANK

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

Ian 2012 - Feb 2012 COMPETENTE INFORMATICE

Institutul Bancar Roman

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

Experienţă

PRIMAR  2014 -   2018

PRIMARIA COMUNEI FILIPENI, JUDETUL BACAU

Str. n/a nr. n/a, Filipeni, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

• Manager conform Legii nr. 215
• Manager proiect „Reabilitare şi extindere clădire prvind înfiinţare centru de zi pentru
persoane vărstinice cu unitate de îngrijire la domiciliu, cod SMIS 116130;
• Achizitii publice

Ofiter relatii clienti Fonduri Europene  2003 -   2014

CEC BANK S.A. –  SUCURSALA  BACAU

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bacău, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

• Vanzarea si promovarea  produselor de activ si de pasiv ale bancii atat pentru agenti
economici cat si pentru Autoritati ale  Administratii Publice Locale;
• Pre-analiza financiara si intocmirea documentatiei juridice;
• Intocmirea documentatiilor si participarea la licitatiile organizate de Autoritati ale
Administratii Publice Locale atat la proceduriel cu negociere cat si la procedurile cu atribuire
directa;
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• Intocmirea dosarului de credit, constituirea contractelor de ipoteca / de garantie si
reprezentarea unitatii la Birourile Notariale;
• Participarea la evenimentele  organizate de Autoritati ale  Administratii Publice Locale si
de alte institutii publice;
• Administrator de cont în perioada  30 septembrie 2005 – 01.01.2006;
• Inlocuitor sef serviciu in perioada 2004-2005;
• Membru in  Comitetul de credite al Sucursalei C.E.C. Bacau ;
• Am coordonat desfăşurarea activitatii de front-oficce în perioada 2003-2006.
• Am participat la organizarea de seminarii pentru colegii din retea şi am contribuit la
promovarea produselor bancare de activ si de pasiv ale bancii pe care o reprezint;

economist  1995 -   2003

S.C. BERE-LICHIOR MARGINENI S.A. BACĂU

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bacău, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

• Inventarierea patrimoniului societatii;
• Contabilitatea conturilor casa si  banca;
• Evidenta contabila a depozitelor proprii ale fabricii si  coordonarea activitatii acestora

Competenţe

competente specifice functiei
propuse in cadrul proiectului

• Cunostinţe bune teoretice si practice in domeniile: consiliere clienti persoane fizice si
persoane juridice;
• Notiuni privind mecanismele de operare si accesare a fondurilor UE post-aderare;
• Cunostinte de utilizare servicii Internet;
• Cunoştinţe de matematică, utilizare calculator, financiar, contabilitate.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

franceza B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

Responsabil financiarRol:2.

Nume persoană: DORNESCU  EUGENIA

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: - stabileşte şi controlează managementul financiar al proiectului;
- răspunde de organizarea contabilităţii şi a înregistrărilor financiare, conform cerinţelor
finanţatorului;
- asigură consultanţă financiară necesară în cadrul proiectului, cu realizarea de rapoarte
financiare specifice;
- verifica eligibilitatea cheltuielilor;
- contribuie la  redactarea rapoartelor intermediare şi a raportului final;
- repartizează bugetele;
- supraveghează reconcilierea şi închiderea conturilor;
- controlează şi monitorizează fluxul de numerar al proiectului; estimează necesarul de
cash-flow;
- participă la şedinţe şi la diferite evenimente ale proiectului;
- monitorizeaza si avizeaza activitatea furnizorului de servicii de audit.

Educaţie solicitată studii universitare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta in domeniul de activitate vizat in cadrul proiectului - 1 ani

Competenţe solicitate competente in domeniul financiar contabil

Curriculum vitae

Educaţie

  2004 -   2008 Licenţiat în Stiinţe Administrative

UNIVERSITATEA SPIRU HARET din Bucureşti
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Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

Experienţă

contabil sef  2013 -   2018

UAT COMUNA  FILIPENI, BACĂU

Str. n/a nr. n/a, Filipeni, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

Organizarea şi asigurarea continuă a contabilităţii
Supravegherea gestionării mijloacelor finnaciare conform destinaţiei
Asigurarea cobtreolului asupra utiliării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare
Întocmirea şi prezentarea Rapoartelor  financiare trimestriale şi anuale

 Responsabil financiar in cadrul proiectului Reabilitare si extindere cladire privind       infiintare
centru de zi pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, cod  SMIS 116130

contabil  2002 -   2013

UAT COMUNA  FILIPENI, BACĂU

Str. n/a nr. n/a, Filipeni, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

Înregistrarea încasărilor ţi plăţilor în lei conform extraselor de cont
Operarea incasărilor ţi plăţilor conform Registrului de casă
Înregistrarea facturilor de prestaţii furnizori interni

Operator rol  1994 -   2002

Direcţia Financiară Bacău

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bacău, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

activitati financiare

contabil ferma  1983 -   1994

C.A.P FILIPENI BACĂU

Str. n/a nr. n/a, Filipeni, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

activitati financiar contabile

Competenţe

competente specifice functiei
propuse in cadrul proiectului

Competenţe bune de comunicare obţinute în cadrul experienţei de contabil şi contabil -şef
Experienţă relevantă în estimările financiare
Abilităţi de comunicare strategică
O bună cunoaştere a pricipiilor şi practicilor economice-contabile

Responsabil tehnicRol:3.

Nume persoană: DORNESCU ELENA

Codul ocupaţiei: 242102 specialist imbunatatire procese

Atribuţii: - informează managerul de proiect asupra stadiului implementării proiectului;
- participă la elaborarea caietelor de sarcini;
- răspunde de monitorizarea tehnică în implementarea proiectului;
- coordonează procedurile de recepţie a livrabilelor în cadrul procesului de evaluare şi
monitorizare;
- întocmeşte, rapoartele tehnice de progres, rapoartele ad-hoc şi raportul final;
- furnizează informaţii pentru întocmirea cererii de rambursare;
- supraveghează îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu
contractul semnat.

Educaţie solicitată studii universitare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată competente in domeniul specific al proiectului - 1 ani

Competenţe solicitate Abilităţi de planificare strategică;
Capacitatea de a lucra independent şi meticulos;
Concentrare
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Curriculum vitae

Educaţie

  1983 -   1985 inginer agricol

Institutul Agronomic  Ion Ionescu de la Brad Iaşi, Facultatea de Agricultură

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Experienţă

inginer agricol - consilier superior  2002 -   2018

UAT COMUNA  FILIPENI, BACĂU

Str. n/a nr. n/a, Filipeni, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

cadastru, registru agricol
Responsabil tehnic in cadrul proiectului Reabilitare si extindere cladire privind infiintare centru de zi
pentru persoane varstnice cu unitate de ingrijire la domiciliu, cod  SMIS 116130

inginer agricol  1985 -   2002

Direcţia Judeţeană pentru Agricultură

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bacău, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

cadastru, registru agricol

Competenţe

competente specifice functiei
propuse in cadrul proiectului

Bune competenţe de comunicare
Bune competenţe de centralizare şi sinteză  a situaţiilor anuale .
Abilităţi de planificare strategică;
Capacitatea de a lucra independent şi meticulos;
Concentrare;
Atenţie distributivă

Coordonator proiect - din partea consultantuluiRol:4.

Nume persoană: MATEI  AURORA

Codul ocupaţiei: 242104 responsabil proces

Atribuţii: - va coordona si va raspunde de realizarea activitatilor ce privesc proiectarea si executia lucrarilor
de constructii; - va participa la stabilirea profilului si scenariului de lucru in vederea implementarii
proiectului; - va superviza activitatea dirigintelui de santier si, alaturi de acesta, evolutia si calitatea
lucrarilor de constructie executate; - va superviza intocmirea rapoartelor de progres in site, in baza
carora se vor realiza rapoartele tehnice intermediare si final catre Finantator; - va superviza
intocmirea cererilor de rambursare aferente proiectului catre Finantator/organismele sale delegate; -
va face propuneri de modificare a bugetului, in baza unor argumentari bine sustinute; - va informa
managerul de proiect despre dificultăţile apărute care pot duce la abateri de la programul aprobat şi
va propune măsuri pentru eliminarea lor; - va indeplini şi alte atribuţii ce decurg din exigentele
Finantatorului / Beneficiarului

Educaţie solicitată studii universitare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată experienta in managementul proiectelor - 5 ani

Competenţe solicitate competenta in managementul proiectelor

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator independent
nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

franceza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator independent
nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

Curriculum vitae

Educaţie
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  2003 -   2005 Masterat Managementul Mediului Specializarea ANALIZA COST- BENEFICIU IN Managementul
Deseurilor Menajere
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”  Iaşi, Facultatea de Chimie,Catedra de Managementul Mediului

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

  2003 -   2005 MASTER Studii Europene – Administraţie Publică Europeana

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Centrul de Studii Europene

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

  2003 -   2003 Elaborator de proiecte finanţate de U.E.Manager de proiecte, 7 grade de competenţă Certificat de
Competenţe Profesionale T5, Consiliul pt. Standarde Ocupaţionale şi Atestare Buc
Institutul Naţional de Administraţie, Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia
Locală Bucureşti
Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

  2001 -   2001 Instructor calificat pe probleme de egalitate de sanse in cadrul Pactului de Stabilitate din Europa de
sud-Est
Stability Pact for South-East Europe  ZAGREB, Croaţia Fundaţia “Şanse Egale pentru Femei”

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

  1981 -   1986 Inginer chimist, Diplomă de Inginer

Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Chimie

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Dec 2013 - Dec 2013 SPECIALIZARE EXPERT ACHIZITII PUBLICE ECOLOGICE Certificat de ABSOLVIRE Seria F,
Nr. 00365751
A.P.M.C.R. Bucuresti/ Furnizor de formare profesionala, Numar de inbregistrare I Registrul national
al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 40/1076/24.01.2012
Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

Dec 2013 - Dec 2013 SPECIALIZARE EXPERT ACHIZITII PUBLICE ECOLOGICE Certificat de ABSOLVIRE Seria F,
Nr. 00365751
A.P.M.C.R. Bucuresti/ Furnizor de formare profesionala, Numar de inbregistrare I Registrul national
al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 40/1076/24.01.2012
Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

Dec 2012 - Mar 2013 EXPERT IN MANAGEMENTUL PROGRAMELOR DE FINANTARE IN CADRUL STRATEGIEI UE
PENTRU REGIUNEA DUNARII ( SUERD)
Academia Română- Institutul National de Cercetari Economice / Centrul de Studii si Cercetari de
Biodiversitate Agrosilvica, Academia David Davidescu
Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

Noi 2010 - Dec 2010 Certificat de competent limba engleza Certificat de Competenţe Seria STECL, Nr. 2408

IRECSON Bucuresti/ Furnizor de pregatire profesionala, Numar de inbregistrare  Ministerul
Educatiei si Cercetarii nr.71.196/1996 si avizului tehnic al Ministerului Turismului nr.672/2002
Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

Noi 2010 - Noi 2010 Manager in activitatea de turism  Certificat de Competenţe Seria E, Nr. 0242629

SRAC Bucuresti

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bacău, cod poştal n/a, judeţul Bacău, România

Noi 2010 - Noi 2010 AUDITOR CALITATE-MEDIU-SĂNĂTATE si SECURITATE OCUPATIONALA  Certificat   Nr.
10127/19.11.2010
IRECSON Bucuresti/ Furnizor de formare profesionala, Numar de inbregistrare I Registrul national
al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 40/1822/12.04.2007
Str. n/a nr. n/a, Municipiul Bucureşti, cod poştal n/a, judeţul Bucureşti, România

Iul 2011 - Iul 2011 SPECIALIZARE Manager proiect Certificat de Competenţe Seria F, Nr. 0050031

EURO DIDACTICA Iasi/ Furnizor de formare profesionala, Numar de inbregistrare I Registrul
national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 22/53/08,02,2008
Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Iul 2011 - Iul 2011 SPECIALIZARE FORMATOR Certificat de Competenţe Seria F, Nr. 0050018

EURO DIDACTICA Iasi/ Furnizor de formare profesionala, Numar de inbregistrare I Registrul
national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 22/53/08,02,2008
Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Iun 2014 - Iun 2014 Imbunatatirea capacitatii beneficiarilor de a implementa operatiuni cofinantate prin axele prioritare
1-6 ale POSDRU 2007-2013
AM POSDRU si LATTANZIO E ASSOCIATI SPA

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Mai 2007 - Mai 2007 Perspective si oportunitati europene in managementul integrat al resurselor de apa

Universitatea tehnica G. ASACHI Iasi, Facultatea de Inginerie Chimica

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Mar 2008 - Mar 2008 Communication, Information, Project Management

Belgia, Brussels  COMISIA EUROPEANA COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL

29



Str. n/a nr. n/a, Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad, cod poştal n/a, judeţul Arr.
de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad, Belgium

Experienţă

manager proiect  2008 -   2018

Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Derulare proiect de finantare nerambursabila numele proiectului
”Centrul de informare Europe Direct Iasi”
Programul “Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare ale Reţelei EUROPE
DIRECT pentru perioada 2008-2013 / 2013-2017

Presedinte  2003 -   2018

Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Sector Protectia Mediului dar si Dezvoltare Socio-Economica, consultanta pentru Dezvoltare
Regionala si Locala, Cereri de finantare proiecte de finantare Autoritati Publice Locale etc.
Reprezentare, relatii de parteneriat Institutii Publice, Directii Deconcentrate( AJOFM iasi, Directia
de Munca Iasi, Agentia de Protectia Mediului etc.)

manager  1993 -   2005

S.C. PALEXIM SRL Iaşi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Constituirea societăţii, dezvoltarea activităţii, relaţionare clienţi, furnizori
Organizarae in Aprile 2004, la Casa de Cultura  a Studentilor TARGUL de prezentare si
contractare Produse alimentare EST ALIMENT

Inginer secţie M.P, delegat permanent Iasi  1986 -   1993

IPEE Electro-Argeş Curtea de Argeş

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Asigură aprovizionarea şi relaţiile sectoriale pe orizontală

manager proiectNoi 2014 - Mai 2015

SC EURO PROJECT CONSULTING SRL

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Derulare proiect de finantare nerambursabila numele proiectului
“Studiu de prospectare a pieţei pentru Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior - Dunărea
Inferioară Mila 76, judeţul Galaţi”
Fondul European de Pescuit (FEP) – PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-
2013, în cadrul “Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre din judeţul
Galaţi”, Măsura 2. Generarea de valoare adăugată produselor si serviciilor locale de pescuit si
acvacultură, - Operaţiunea 2.1 Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul
pescăresc

manager proiectOct 2014 - Apr 2015

SC EURO PROJECT CONSULTING SRL

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Derulare proiect de finantare nerambursabila numele proiectului
” Standard local de etichetare pentru Zona Pescărească Lunca Prutului Inferior - Dunărea
Inferioară Mila 76, judeţul Galaţi”
Fondul European de Pescuit (FEP) – PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT 2007-
2013, în cadrul “Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei pescăreşti Prut-Dunăre din judeţul
Galaţi”, Măsura 2. Generarea de valoare adăugată produselor si serviciilor locale de pescuit si
acvacultură, - Operaţiunea 2.1 Certificarea calităţii produselor şi serviciilor locale din sectorul
pescăresc

Coordonator proiectSep 2008 - Dec 2009

UAT COMUNA  SIPOTE, IASI

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Derulare proiect de finanatare nerambursabila   PHARE CBC "Centru de cooperare transfrontaliera
pentru dezvoltarea afecerilor în domeniul artelor şi mestesugurilor " , proiect cu finanţare
nerambursabilă, 548.000 euro,  în cadrul PROGRAMULUI DE VECINĂTATE
ROMÂNIA¬MOLDOVA 2004-2006 PRIORITATEA 1
manager proiectSep 2008 - Sep 2009

Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Derulare proiect de finantare nerambursabila   PHARE CBC " Parteneriat Pentru Creşterea
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Economică Durabilă A Comunităţilor Rurale" , proiect cu finanţare nerambursabilă, 115.600 euro,
PROGRAMUL DE VECINĂTATE ROMÂNIA¬ MOLDOVA 2004-2006
manager proiectSep 2008 - Sep 2009

Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Derulare proiect de finanatare nerambursabila   PHARE CBC " Centru Pilot pentru Training,
Simulare şi Monitorizarea Situaţiilor de Criză din zona de frontiera Romania-Republica Moldova,
proiect cu finanţare nerambursabilă, 55.000 euro,  în cadrul PROGRAMULUI DE VECINĂTATE
ROMÂNIA¬MOLDOVA 2004-2006 PRIORITATEA 2
manager proiectAug 2013 - Apr 2014

Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Dezvoltarea şi promovarea egalităţii de şanse şi de gen, promovarea principiilor incluziunii sociale,
precum şi prevenirea discriminarii pe criterii de gen pe piata muncii in scopul asigurării accesului
egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor din judeţele Iaşi, Vaslui si Botoşani, regiunea
Nord-Est.
MANAGER PROIECT
„FEMINIS-Ocupare, egalitate de sanse si independenta pentru femei”, Contract
POSDRU/145/6.3/G/128192
POSDRU  2007 – 2013; AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

manager proiectAug 2013 - Feb 2015

Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Derulare proiect de finantare nerambursabila numele proiectului
”IT S SCIENCE TIME”,
Programul Operaţional Comun  România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,
Prioritatea 3 “Promovarea activităţilor people-to-people“.

lectorAug 2006 - Noi 2006

SC DELTA AVISORY SRL Bucuresti in asociere cu Fundatia PRO WOMEN Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Dezvoltare antreprenoriala, Legislatie specifica IMM, Stimularea Dezvoltarii si Infiinatrii
IMM,Intocmire planuri de afaceri etc.
Lector dezvoltare antreprenoriala pentru femei manager
Lector cursuri desfasurate la Bistrita – Nasaud in perioada octombrie 2006: Dezvoltare
antreprenoriala, Legislatie specifica IMM, Stimularea Dezvoltarii si Infiinatrii  IMM,Intocmire planuri
de afaceri

Coordonator proiectMai 2015 - Dec 2015

Asociatia Centrul de Resurse pentru Dezvoltare 2o2o

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Galaţi, cod poştal n/a, judeţul Galaţi, România

Derulare proiect de finantare nerambursabila numele proiectului
,, Prevenirea si corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii in randul copiilor si tinerilor cu
domiciliul in fostele zone industrializate in regiunea Nord-Est si Sud-Est, punandu-se accent pe
populatia roma si persoanele cu dizabilitati (surdo-muti), POSDRU/181/2.2/S/153604,
SMIS:58013’’
Fondul Social European (FSE) – POSDRU  2007 – 2013

expert proiectMar 2011 - Aug 2013

Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Expert proiect “Retea multi-regionala de dezvoltare a antreprenoriatului”, POSDRU/92/3.1/S/63228
Atragerea si inscrierea in grupul tinta a beneficiarilor
   Consultanta si asistenta in demararea unei afaceri
   Asistenta in deschiderea unei firme
   Consultanta in intocmirea unui plan de afaceri
   Analiza informatiilor si informarea managementului cu privire la schimbarile/ajustarile proiectului
   Monitorizarea si managementul proiectului

manager proiectMar 2011 - Feb 2012

Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Derulare proiect de finantare nerambursabila numele proiectului
”Tehnologia Informatiei în Cooperarea Transfrontalieră (IT-CBC)”,
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Programul Operaţional Comun  România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,
Prioritatea 3 “Promovarea activităţilor people-to-people“.

manager proiectFeb 2006 - Noi 2006

Asociatia pentru Ecologie si Dezvoltare Durabila Iasi

Str. n/a nr. n/a, Municipiul Iaşi, cod poştal n/a, judeţul Iaşi, România

Activitatile proiectului s-au concentrat pe reducerea infiltrării de nutrienţi provenind din gospodăriile
ţărăneşti individuale deci Protectia mediului, in special a apelor Dunarii
Derulare proiect de finanatare nerambursabila   DRPGN 002 „Ape curate, fără nutrienţi, prin
îngrăşăminte naturale” ce vizează reducerea infiltrării de nutrienţi provenind din gospodăriile
ţărăneşti individuale. Proiectul a fost finanţat de UNDP/GEF  prin REC Romania (Regional
Environmental Center) avand valoarea de 9000$.

Consultant transfrontalier pe probleme de mediuIan 2006 - Sep 2006

Federaţia Naţională a Fermierilor din Republica Moldova

Str. n/a nr. n/a, Chisinau, Moldova (Republic of)

Comasarea terenurilor agricole cu scopul dezvoltarii unei agriculturi competitive axata pe
dezvoltarea culturilor agricole performanate, productive prin prelucrarea pamanturilor comasate in
sistem complet mecanizat.
Numele proiectului „Sprijin în promovarea consolidării terenurilor agricole” finanţat de Comisia
Europeană cu 50.000 EURO, având ca aplicant principal Camera Regională de Agricultură Rhone-
Alpes Franţa, alături de Consiliul Judeţean Iaşi, Consiliul Raional Ungheni Rep. Moldova şi
Federaţia Naţională a Fermierilor din Republica Moldova .

Competenţe

competente specifice functiei
propuse in cadrul proiectului

managementul proiectului
organizarea de proceduri de achizitie publica
derularea de proceduri de raportare si monitorizare proiect

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

franceza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

18_C V Dornescu Elena.pdf

03/05/2018 C V Dornescu ElenaB1BDBB273A5C512918472BC40502E42DCAA25B7BCB218DEB58816
EBADB92BC0B

18_CV Rodica Ambrosie - act      filipeni.pdf

03/05/2018 CV Rodica Ambrosie - act filipeniDDF4F632FFD5CCE4D3C9DEF3ABBB5D9761FE210952E5B4078A45B
C8D42D67370

FISA DE POST - MANAGER PROIECT.pdf

03/05/2018 FISA DE POST - MANAGER PROIECT00DA18D95235F65317E50F88986FC05B9ACCDCEBAD60690E9A7FA8
B8073A69B9

FISA DE POST - RESPONSABIL   FINANCIAR.pdf

03/05/2018 FISA DE POST - RESPONSABIL FINANCIAR1DDC1941187389CE11143DCFD065D26D61D1FC680E133160B69666
D2C034F783

18_C V Dornescu Eugenia.pdf

03/05/2018 C V Dornescu Eugenia9C6E188C128E26295376464F9DBAD29BE5CEAEC3CC941ADADC10F
C7DE48FA125

18_CV Matei Aurora.pdf

03/05/2018 CV Matei AuroraE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

FISA DE POST - RESPONSABIL   TEHNIC.pdf

03/05/2018 FISA DE POST - RESPONSABIL TEHNICC3DB64DEB44F356C36BCD8042F341EE8A7E5A0507A2C30C33E2112
457329F8FA

UAT COMUNA FILIPENI/Primar (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

Amplasament management proiect

Resurse materiale implicate
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Strada Principala nr. -, in spatiul pus la dispozitie de beneficiar au loc activitatile de management si de promovare ale proiectului,
Localitatea: Filipeni, Cod poştal: 607175, Judeţul: Bacău, Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

UAT COMUNA FILIPENI/Primar6 buclaptop

UAT COMUNA FILIPENI/Primar5 buccomputere

UAT COMUNA FILIPENI/Primar3 bucmultifunctionale

UAT COMUNA FILIPENI/Primar5 bucimprimante

UAT COMUNA FILIPENI/Primar1 bucscanner

UAT COMUNA FILIPENI/Primar1 buccopiator

UAT COMUNA FILIPENI/Primar1 bucaparat indosariat

UAT COMUNA FILIPENI/Primar1 bucsala evenimente

UAT COMUNA FILIPENI/Primar1 facilitatiretea Internet, telefonie, fax

UAT COMUNA FILIPENI/Primar1 bucautoturism

UAT COMUNA FILIPENI/Primar (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 2

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare

Strada sat Filipeni nr. -, teren amplasament cu suprafata totala de 60293, in domeniul public al UAT Comuna Filipeni cf HG
1347/2001, Localitatea: Filipeni, Cod poştal: 607175, Judeţul: Bacău, Ţara: România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

UAT COMUNA FILIPENI/Primar24904 mpteren amplasament Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni,
sat Filipeni, judetul Bacau, intravilan

Activităţi previzionate

Activitate: Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectului

Subactivităţi

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei
proiectului

Activitatea a cuprins:
- derularea procedurilor de atribuire a serviciilor de elaborare a documentelor tehnice si cele
aferente cererii de finantare a proiectului,
 - elaborarea studiilor de teren, a documentatiei tehnice, faza SF, a planurilor topografice,
obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism.
- aprobarea documentatiei proiectului prin Hotararea Consiliului Local nr 23 din 26 aprilie 2018
si a indicatorilor tehnico economici ai acestuia,
- pregatirea si prezentarea documentelor de proprietate aferente amplasamentului obiectivului
de investitie,
- elaborarea cererii de finantare si a documentelor justificative ale acesteia.

Responsabilul derularii activitatii: Managerul de proiect si consultantul contractat
Perioada derularii activitatii: decembrie 2016 - mai 2018.

 Decembrie 2016 -  Mai 2018

UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare - Str. sat Filipeni, nr. -, Filipeni, cod poştal
607175, judeţul Bacău, România

Amplasamente

Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al
proiectului - Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142
participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Numar unitati de infrastructura educationala pentru invatamant general obligatoriu (scoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregatitoare) construite si dotate - 1 unitate de infrastructura
educationala, Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate
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Activitate: Activitatea II.0 Evaluarea şi aprobarea documentaţiei proiectului şi semnarea contractului de finanţare

Subactivităţi

Activitatea II.0 Evaluarea şi aprobarea
documentaţiei proiectului şi semnarea
contractului de finanţare

Activitate realizată de AM POR. Pe parcursul acestei activitati, UAT comuna Filipeni va
raspunde la clarificari in termenele prevazute de procedurile programului de finantare si va
asigura conditii adecvate pentru desfasurarea vizitei in teren a reprezentantilor finantatorului,

 Mai 2018 -  Martie 2019

UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasamente

Numar unitati de infrastructura educationala pentru invatamant general obligatoriu (scoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregatitoare) construite si dotate - 1 unitate de infrastructura
educationala, Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.
Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al
proiectului - Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142
participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate

Activitate: Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitie

Subactivităţi

SA II.1.1 Derularea procedurilor de
achizitie a serviciilor de asistenta tehnica
(oferite de proiectant si de diriginte de
santier)

Procedurile de achizitie se vor realiza cu respectarea normelor stabilite de finanţator şi cu
prevederile legislaţiei în vigoare (Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice) – achiziţie
directă. În principal, etapele ce trebuie parcurse sunt următoarele: consultarea catalogului
electronic de produse din SEAP avand la baza Referatul de necesitate; nota justificativa;
solicitare oferte; notificare operatori economici care au depus oferte in SEAP; procesul de
acceptare a ofertei ferme; încheierea contractului; postarea notificarii in SEAP.
Vor fi incheiate contracte de achizitie publica ce atribuie serviciile de asistenta tehnica in
conformitate cu legislatia nationala in vigoare. Cerintele de contractare vor fi corelate cu cele
mentionate in Studiul de fezabilitate si cele din cererea de finantare cu anexele sale.
Contractele de achizitie incheiate vor respecta modelul cadru conform HG nr 1/2018.

Responsabil activitate: Manager proiect.

 Iulie 2019 -  Iulie 2019

UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasamente

Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al
proiectului - Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142
participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Numar unitati de infrastructura educationala pentru invatamant general obligatoriu (scoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregatitoare) construite si dotate - 1 unitate de infrastructura
educationala, Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate

SA II.1.2 Managementul proiectului Echipa de implementare a proiectului se va constitui prin Decizie a primarului comunei Filipeni,
judetul Bacau. Structura, rolul si functiile specifice fiecarui post din cadrul echipei de proiect
sunt definite in prezenta cerere de finantare, sectiunea Resurse umane.Aceasta activitate se va
derula pe toata perioada de implementare si va crea conditiile necesare efectuarii analizelor
periodice ale echipei de proiect atat asupra activitatilor proiectului, in sine a stadiului fizic al
implementarii proiectului, cat si conditiile necesare analizelor asupra indeplinirii rezultatelor
propuse in cadrul cererii de finantare. O conditie esentiala in vederea implementarii
corespunzatoare a proiectului va fi de a asigura resurse umane, financiare si materiale, la nivel
de organizare interna a solicitantului. In cadrul sedintelor de lucru se va monitoriza evolutia
implementarii urmarind trecerea de la activitati la rezultate pentru ca apoi sa se efectueze
evaluarea indeplinirii obiectivelor proiectului. In aceasta etapa de analiza si in cadrul sedintelor
de lucru lunare vor fi monitorizate permanent corelarea stadiului fizic al lucrarilor cu graficele de

 Aprilie 2019 -  Noiembrie 2020

UAT COMUNA FILIPENI/Primar
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executie stabilite anterior cat si respectarea standardelor de calitate ale lucrarilor. Activitatea de
management al investiţiei va fi asistată de un prestator contractat. Responsabilităţile delegate
şi modalităţile de monitorizare a acestui prestator de către echipa de implementare prin
reprezentantul legal şi managerul de proiect sunt descrise detaliat în secţiunea Resurse
umane. Astfel, acţiunile desfăşurate vor consta în:  informarea cu privire la stadiul de
implementare a proiectului  identificarea problemelor (daca va fi cazul) ce pot interveni pe
perioada de implementare si gasirea unor masuri corective  monitorizarea indeplinirii sarcinilor
atribuite fiecarei parti implicate in implementarea proiectului Evaluarile interne se vor realiza in
urma efectuarii monitorizarii activitatilor proiectului din punct de vedere calitativ si cantitativ prin
rapoarte de progres, minute ale intalnirilor de lucru etc., acestea fiind baza de elaborare a
rapoartelor de progres catre autoritatea de implementare. Indicatorii vor urmari: - gradul de
incadrare in timp si in resursele financiare alocate; - centralizarea, prelucrarea si interpretarea
rezultatelor si aprecieri periodice privind raportul dintre rezultatele preconizate si cele realizate;
- modul de realizare a actiunilor din punct de vedere cantitativ si calitatitiv; - respectarea
responsabilitatilor in cadrul echipei de lucru; - corelatia optima a resurselor timp si resurselor
financiare; - solutionarea disfunctionalitatilor in cazul in care se constata existenta acestora; -
evaluarea lunara a stadiului de realizare a proiectului. Evaluarile vor fi realizate de echipa de
implementare a proiectului şi va fi coordonată de managerul de proiect.
Întocmirea cererilor de rambursare, a rapoartelor de progres şi a rapoartelor financiare se va
face trimestrial si/sau in functie de procedurile finantatorului, iar întocmirea raportului final la 30
zile după finalizarea proiectului. Procedurile interne de lucru ale echipei de proiect si circuitul
documentelor in cadrul proiectului va fi corelat cu regulamentele de organizare si functionare
specifice institutiei beneficiare.

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare - Str. sat Filipeni, nr. -, Filipeni, cod poştal
607175, judeţul Bacău, România

Amplasamente

Numar unitati de infrastructura educationala pentru invatamant general obligatoriu (scoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregatitoare) construite si dotate - 1 unitate de infrastructura
educationala, Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.
Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al
proiectului - Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142
participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate

SA II.1.3 Organizarea  procedurii de
achizitie a lucrarilor de construire

Rezultatul acestei subactivităţi îl reprezintă semnarea contractului ce vor avea ca obiectiv
execuţia de lucrari. Desemnarea prin procedura competitiva a antreprenorului general se va
face urmărindu-se garantarea obţinerii unor lucrări de calitate şi în intervalul de timp stabilit prin
contractele de lucrări. Activitatea de organizare a procedurilor de achiziţii în cadrul proiectului
se va realiza cu respectarea normelor stabilite de finanţator şi cu prevederile legislaţiei în
vigoare (Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice). Etapele ce trebuie parcurse sunt
următoarele: stabilirea strategiei de contractare in conformitate cu art. 9, alin 2 din HG
395/2016; elaborarea documentaţiei de achiziţie; întocmirea anunţului de atribuire şi
transmiterea către SEAP; publicarea oficial a anunţului în SEAP; diseminarea documentaţiei de
licitaţie către potenţialii ofertanţi care răspund anunţului public; publicarea oficială a anunţului
de licitaţie publică în SEAP; clarificări pe parcursul elaborării ofertelor; depunerea ofertelor;
primirea şi înregistrarea ofertelor; stabilirea comisiei de de selectie a ofertelor; deschiderea
ofertelor; evaluarea şi analiza ofertelor; verificarea şi evaluarea ofertelor; stabilirea ofertelor
inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în
aceast categorie; stabilirea ofertelor admisibile; elaborarea raportului procedurii de atribuire;
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire; soluţionarea eventualelor contestaţii;
adjudecarea procedurii; transmiterea comunicărilor; încheierea contractului de executie;
întocmirea anunţului de atribuire şi transmiterea către SEAP. Responsabil pentru derularea
activitatii: Managerul de proiect

 Mai 2019 -  Iulie 2019

UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare - Str. sat Filipeni, nr. -, Filipeni, cod poştal
607175, judeţul Bacău, România

Amplasamente

Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al
proiectului - Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142
participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate
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SA II.1.4 Executia contractului de lucrari După predarea amplasamentului către antreprenor şi emiterea ordinului de începere a
lucrărilor, constructorul va demara lucrările. Suprafaţa de teren pe care se desfăşoară lucrările,
se află în proprietatea UAT comuna Filipeni, judetul Bacau. Lucrările vor respecta limitele de
proprietate existente rezultate din planurile de situaţie topografice. Proiectul prevede realizarea
unei constructii noi unde va functiona Scoala Coordonatoare din comuna Filipeni, sat Filipeni,
judetul Bcau. Se va urmări utilizarea de materiale de calitate, se vor realiza încercări în
laboratoare asupra tuturor materialelor introduse în lucrare şi se vor obţine declaraţii de
conformitate a acestora. La finalizarea execuţiei întregii lucrări se va efectua recepţia la
terminarea lucrărilor, conform legii. Activitatea de execuţie a lucrărilor va avea o durată de 18
luni iar finalizarea acestora va fi statuată de încheierea procesului verbal de recepţie a lucrărilor
fără anexa 2 sau cu dovada remedierilor înscrise în anexa 2. Responsabil de derularea
activitatii: Responsabilul tehnic si Coordonator proiect din partea consultantului.

 Iulie 2019 -  Noiembrie 2020

UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare - Str. sat Filipeni, nr. -, Filipeni, cod poştal
607175, judeţul Bacău, România

Amplasamente

Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al
proiectului - Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142
participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate

SA II.1.5 Asistenta tehnica pe parcursul
executiei lucrarilor

Aceasta activitate va fi realizate de catre prestatorul contractat si va asigura corelarea detaliilor
tehnice proiectate cu situatia din teren constatata de beneficiarul lucrarii prin dirigintele de
santier. Activitatea de asistenta tehnica va fi asigurata pe parcursul intregii perioade de
executie a lucrarilor.Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de şantier verific activitatea
constructorului pentru fiecare stadiu fizic realizat, verificri atât din punct de vedere cantitativ cât
şi calitativ. Va urmări ca toate lucrrile s fie realizate în conformitate atât cu specificaţiile tehnice
ale proiectului, cât şi cu standardele şi normativele tehnice în vigoare. Pe măsura executării
fiecărei categorii de lucrări, se vor încheia procese verbale de recepţie calitativă pe faze de
lucrări. Dirigintele de şantier va avea următoarele atribuţii: va urmări execuţia lucrărilor din
punct de vedere calitativ şi cantitativ, conform Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 273/1994 şi Ordinului
nr. 257/2005; va urmări execuţia lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, cu cel al
calendarului de activităţi al proiectului, cu specificaţiile din Proiectul tehnic, caietul de sarcini şi
a reglementărilor tehnice în vigoare; va efectua verificările prevăzute în „Planul de verificări şi
încercări“ şi, dacă este cazul, şi alte verificări suplimentare şi va semna documentele întocmite
în urma verificării; va colabora cu echipa de proiect si cu consultantul in managementul
proiectului în vederea realizării investiţiei în bune condiţii; va urmări executarea lucrărilor pe tot
parcursul lor, si va accepta la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere
calitativ; va aviza dispoziţiile de şantier transmise de proiectant; va urmări respectarea
programului de asigurare a calităţii de către constructor; va participa la recepţia lucrărilor şi va
întocmi actele de recepţie; va participa alături de reprezentanţii Inspectoratului de Stat în
Construcţii la fazele determinante ale lucrărilor; va convoca comisia de recepţie la finalizarea
lucrărilor; va urmări rezolvarea problemelor constatate sau recomandate de comisia de
recepţie. La finalizarea execuţiei întregii lucrri se va efectua recepţia la terminarea lucrrilor şi se
predă către beneficiar cartea tehnică a construcţiei. Activitatea de asistenţă tehnică va fi
asigurata pe intreaga durata a executiei lucrarilor. Responsabil cu derularea activitatii:
Responsabilul tehnic si Coordonatorul de proiect din partea consultantului.

 Iulie 2019 -  Noiembrie 2020

UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare - Str. sat Filipeni, nr. -, Filipeni, cod poştal
607175, judeţul Bacău, România

Amplasamente

Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al
proiectului - Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142
participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate

Activitate: II.2 Dotarea obiectivului de investitie - Scoala coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau
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Subactivităţi

II.2.1 Organizarea procedurilor de achizitii
pentru dotari

Rezultatul acestei subactivităţi îl reprezintă semnarea unor contracte ce vor avea ca obiectiv
furnizarea dotarilor aferente obiectivului de investitii nou construit. Caietul de sarcini, fisa de
date a achizitiei si specificatiile tehnice pentru fiecare tip de dotare se va stabili in colaborare cu
reprezentantii grupului tinta - Scoala coordonatoare din comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul
Bacau. Desemnarea prin procedura competitiva a furnizorilor se va face urmărindu-se
garantarea achizitionarii unor bunuri de calitate şi în intervalul de timp stabilit prin contractele
de achizitie. Se va urmari obtinerea unui raport cost-calitate optim si se va acorda atentie
conditiilor de acordare a garantiei pentru fiecare produs furnizat. De asemenea, se va
monitoriza documentele si faptul ca toate produsele furnizate sa detina agrementele tehnice,
sanitare si de siguranta in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare. Activitatea de
organizare a procedurilor de achiziţii în cadrul proiectului se va realiza cu respectarea normelor
stabilite de finanţator şi cu prevederile legislaţiei în vigoare (Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice). Etapele ce trebuie parcurse sunt următoarele: stabilirea strategiei de contractare in
conformitate cu art. 9, alin 2 din HG 395/2016; elaborarea documentaţiei de achiziţie;
întocmirea anunţului de atribuire şi transmiterea către SEAP; publicarea oficial a anunţului în
SEAP; diseminarea documentaţiei de licitaţie către potenţialii ofertanţi care răspund anunţului
public; publicarea oficială a anunţului în SEAP; clarificări pe parcursul elaborării ofertelor;
depunerea ofertelor; primirea şi înregistrarea ofertelor; stabilirea comisiei de selectie a ofertelor
din care va face parte si un reprezentant al Scolii coordonatoare; deschiderea ofertelor;
evaluarea şi analiza ofertelor; verificarea şi evaluarea ofertelor; stabilirea ofertelor inacceptabile
sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în aceast
categorie; stabilirea ofertelor admisibile; elaborarea raportului procedurii de atribuire;
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire; soluţionarea eventualelor contestaţii;
adjudecarea procedurii; transmiterea comunicărilor; încheierea contractului de furnizare dotari;
întocmirea anunţului de atribuire şi transmiterea către SEAP. Responsabili derulare activitate:
Manager proiect, Coordonator proiect din partea consultantului.

 August 2020 -  Octombrie 2020

UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare - Str. sat Filipeni, nr. -, Filipeni, cod poştal
607175, judeţul Bacău, România

Amplasamente

Numar unitati de infrastructura educationala pentru invatamant general obligatoriu (scoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregatitoare) construite si dotate - 1 unitate de infrastructura
educationala, Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate

II.2.2 Furnizarea dotarilor. Instalarea si
punerea acestora in functiune. Receptia
finala

Dotarile ce vor fi furnizate si instalate sunt: 20 buc tabla scolara 2,20*1,20, 56 buc cuier cu 5
agatatori, 20 buc scaun pt cancelarie, director, secretariat, 280 buc scaun elev, 10 buc scaun
profesor , 126 buc banca scolara reglabila, 28 buc birou calculator, 10 buc catedra, 4 buc
birou/ masa cancelarie, 4 buc birou director, secretariat, 7 buc dulap pt documente scolare, 7
buc dulap cataloage, 30 buc sistem IT.. La receptia bunurilor, vor fi verificate respectarea
caracteristicilor tehnice si a parametrilor de calitate ofertati, documentele de insotire a marfii ce
atesta conformitatea acestora cu cerintele din caietul de sarcini si oferta conforma depusa.
Toate dotările ce vor fi achiziţionate în cadrul proiectului vor fi date în folosinţă gratuită Scolii
Coordonatoare din comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau şi vor fi proprietatea publică a
UAT comuna Filipeni, judetul Bacau. De preluarea şi gestiunea acestui patrimoniu va fi
responsabilă o persoană special desemnată în acest sens din cadrul Primariei comunei
Filipeni.
Responsabil derulare activitate: Responsabil financiar, Manager proiect

 Octombrie 2020 -  Noiembrie 2020

UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare - Str. sat Filipeni, nr. -, Filipeni, cod poştal
607175, judeţul Bacău, România

Amplasamente

Numar unitati de infrastructura educationala pentru invatamant general obligatoriu (scoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregatitoare) construite si dotate - 1 unitate de infrastructura
educationala, Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate

Activitate: II.3 Informare si publicitate

Subactivităţi

II.3 Informarea si publicitatea proiectului Activitatea de promovare a proiectului va avea loc pe tot parcursul implementarii proiectului.
În vederea promovării proiectului, solicitantul va organiza câte o conferinţă de presă la
începutul proiectului şi la finalizarea acestuia unde vor fi distribuite seturi de materiale de
prezentare ale proiectului, vor fi publicate cate un comunicat de presă intr-un cotidian local în
care se va anunţa lansarea proiectului, la demararea lucrarii de investitie precum şi la
finalizarea acestuia (total 3 comunicate). Conform manualului de identitate vizuală, vor fi
achiziţionate şi amplasate, în zone cu vizibilitate, 1 panou temporar pe timpul de realizare a
investiţiei precum şi 1 placa permanenta ce va fi amplasata după recepţia finală. Toate dotarile
vor fi etichetate in loc vizibil pentru utilizatori si/sau vizitatori (vor fi realizate si utilizate un
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numar de 610 de etichete autocolante). Toate materialele indiferent de media de difuzare vor
avea inainte de realizarea si distribuirea acestora, avizul de conformitate emis de reprezentantii
finantatorului. Responsabil activitate: Manager proiect

Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare - Str. sat Filipeni, nr. -, Filipeni, cod poştal
607175, judeţul Bacău, România

Amplasamente

Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al
proiectului - Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142
participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Numar unitati de infrastructura educationala pentru invatamant general obligatoriu (scoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregatitoare) construite si dotate - 1 unitate de infrastructura
educationala, Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate

Activitate: II.4 Auditul proiectului

Subactivităţi

II.4.1 Auditul proiectului Auditarea se va face printr-un contract de prestări servicii audit de către o societate de audit
sau de un auditor independent autorizat care este membru al unui organism recunoscut pe
plan naţional şi/sau internaţional. Această activitate va presupune verificarea modului de
derulare al proiectului din punct de vedere tehnic şi financiar, a modului de îndeplinire a
obiectivelor şi rezultatelor proiectului, se va analiza modul de realizare a achiziţiilor şi a plăţilor
din cadrul proiectului. Activitatea va cuprinde următoarele etape: efectuarea auditului propriu-
zis al proiectului prin verificarea modului de derulare a activităţilor din punct de vedere tehnic şi
financiar, redactarea şi predarea rapoartelor de audit. Auditul proiectului va presupune si
respectarea cerintelor specifice comunicate de finantatorul proiectului si de catre beneficiarul
acesteia. Activitatea se va derula pe toata perioada de implementare a proiectului. Responsabil
derulare activitate: Responsabil financiar.
Numarul de rapoarte trimestriale de audit: 8.
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Amplasament management proiect - Str. Principala, nr. -, Filipeni, cod poştal 607175, judeţul
Bacău, România

Amplasament lucrari Scoala Coordonatoare - Str. sat Filipeni, nr. -, Filipeni, cod poştal
607175, judeţul Bacău, România

Amplasamente

Numar total participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al
proiectului - Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau - 142
participanti din care:
- 61 fete
- 81 baieti
- 0 persoane cu dizabilitati,
- 17 persoane apartinand categoriilor dezavantajate.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Numar unitati de infrastructura educationala pentru invatamant general obligatoriu (scoli I-VIII,
inclusiv nivelul clasei pregatitoare) construite si dotate - 1 unitate de infrastructura
educationala, Scoala Coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul Bacau.

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului este 0.

Rezultate previzionate

48 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elaborare planuri topografice

Planuri topografice - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:809232229

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,785.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,785.00

Valoare TVA [LEI] 285.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 35.70

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]285.00 1,785.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,749.30

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

-

Documente justificative

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii geotehnice

Studii geotehnice - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2898984105

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,499.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,499.00

Valoare TVA [LEI] 399.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 49.98

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]399.00 2,499.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,449.02

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

-

Documente justificative

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificare tehnica PT

Servicii verificare tehnica faza PT DDE CS DTAC - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3840664162

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,000.00

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

Eligibil [LEI] 1,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 980.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

-

Documente justificative

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificare tehnica cerinta siguranta la incendiu

Verificare tehnica cerinta siguranta la foc - proiect 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:791326388

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,500.00

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

Eligibil [LEI] 4,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 90.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 4,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,410.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.
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Componenta 1  Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

-

Documente justificative

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificare tehnica

Verificare tehnica - proiect 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:245372486

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,094.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,094.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,094.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,094.00

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

Eligibil [LEI] 3,094.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 61.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 3,094.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,032.12

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

-

Documente justificative

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic si detalii de executie

Elaborare documentatie tehnica (SF, PT, DE, DTAC) - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:245435654

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

61,320.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 61,320.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 61,320.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 61,320.00

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

Eligibil [LEI] 61,320.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,226.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 61,320.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 60,093.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

-

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate

Elaborare documentatie tehnica (SF, PT, DE, DTAC) - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:245435654

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

26,280.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,280.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,280.00

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

Eligibil [LEI] 26,280.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 525.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 26,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 25,754.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

-

Documente justificative

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificare tehnica cerinta It

Verificare tehnica cerinta It - proiect 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1237773601

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,000.00

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

Eligibil [LEI] 1,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 980.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

-

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificare tehnica cerinta Is

Verificare tehnica cerinta Is - proiect 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1672098766

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

700.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 700.00

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

Eligibil [LEI] 700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 14.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 686.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

-

Documente justificative

Activitatea I - Elaborarea documentatiei proiectuluiActivitatea:

Activitatea I.1 Elaborarea documentatiei proiectuluiSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare

Servicii consultanta management proiect  - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1279702947

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

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

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

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 476.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,800.00 23,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,324.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

-

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.2 Managementul proiectuluiSubactivitatea:

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

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii management proiect

Servicii consultanta management proiect  - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1279702947

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

89,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 105,910.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 89,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 105,910.00

Valoare TVA [LEI] 16,910.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 89,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,118.20

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16,910.00 105,910.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 103,791.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit pe baza ofertei prezentate de contractor. Contract de achizitie incheiat.

-

Documente justificative

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului

Executie lucrari Scoala Coordonatoare - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2510721924

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

37,825.22Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 45,012.01

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 37,825.22 Valoare totală eligibilă [LEI] 45,012.01

Valoare TVA [LEI] 7,186.79 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 37,825.22 Contributia proprie eligibilă [LEI] 900.24

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,186.79 45,012.01

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 44,111.77

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

-

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- UAT COMUNA FILIPENI/Primar

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu amenajarea terenului si aducerea la starea initiala

Executie lucrari Scoala Coordonatoare - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2510721924

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,817.48Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,492.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,817.48 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,492.80

Valoare TVA [LEI] 1,675.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,817.48 Contributia proprie eligibilă [LEI] 209.85

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,675.32 10,492.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,282.95

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

-

Documente justificative

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

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

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor

Executie lucrari Scoala Coordonatoare - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2510721924

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

202,348.89Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 240,795.18

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 202,348.89 Valoare totală eligibilă [LEI] 240,795.18

Valoare TVA [LEI] 38,446.29 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 202,348.89 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,815.90

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]38,446.29 240,795.18

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 235,979.28

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

Documente justificative
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Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

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

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Auditul energetic al cladirii nou construite

Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2657768327

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,618.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,618.00

Valoare TVA [LEI] 418.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 52.36

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]418.00 2,618.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,565.64

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

-

Documente justificative

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii ,montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale

Executie lucrari Scoala Coordonatoare - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2510721924

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,377,223.23Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,828,895.64

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,377,223.23 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,828,895.64

Valoare TVA [LEI] 451,672.41 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,377,223.23 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56,577.91

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]451,672.41 2,828,895.64

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,772,317.73

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

-

Documente justificative
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Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

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

Descrierea cheltuielii

 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

Executie lucrari Scoala Coordonatoare - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2510721924

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

171,392.83Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 203,957.47

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 171,392.83 Valoare totală eligibilă [LEI] 203,957.47

Valoare TVA [LEI] 32,564.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 171,392.83 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,079.15

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]32,564.64 203,957.47

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 199,878.32

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

-

Documente justificative

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

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

Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de santier

Executie lucrari Scoala Coordonatoare - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2510721924

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

47,300.68Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 56,287.81

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 47,300.68 Valoare totală eligibilă [LEI] 56,287.81

Valoare TVA [LEI] 8,987.13 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 47,300.68 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,125.76

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,987.13 56,287.81

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 55,162.05

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

Documente justificative
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-

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Taxe avize, acorduri, autorizatii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,500.00

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

Eligibil [LEI] 1,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 30.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,470.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

-

Documente justificative

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Comisioane si cote CSC si ISC

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

29,408.54Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,408.54

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,408.54 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,408.54

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

Eligibil [LEI] 29,408.54 Contributia proprie eligibilă [LEI] 588.17

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 29,408.54

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 28,820.37

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost si legislatia nationala in vigoare.

-

Documente justificative
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Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.4 Executia contractului de lucrariSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Costuri diverse si neprevazute

Executie lucrari Scoala Coordonatoare - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2510721924

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

262,247.97Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 312,075.08

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 262,247.97 Valoare totală eligibilă [LEI] 312,075.08

Valoare TVA [LEI] 49,827.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 262,247.97 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,241.50

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]49,827.11 312,075.08

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 305,833.58

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

-

Documente justificative

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.5 Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilorSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenta tehnica a proiectantului

Asistenta tehnica in perioada de executie a proiectului - proiectant, cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1246154207

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,808.94Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,808.94

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,808.94 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,808.94

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

Eligibil [LEI] 13,808.94 Contributia proprie eligibilă [LEI] 276.18

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,808.94

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,532.76

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

Documente justificative
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-

Activitatea II.1 Realizarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitieActivitatea:

SA II.1.5 Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilorSubactivitatea:

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

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dirigintie santier

Servicii dirigintie santier - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1947326231

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

27,617.87Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 32,865.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 27,617.87 Valoare totală eligibilă [LEI] 32,865.27

Valoare TVA [LEI] 5,247.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 27,617.87 Contributia proprie eligibilă [LEI] 657.31

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,247.40 32,865.27

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 32,207.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin estimarea proiectantului pe baza notei de incadrare de standardele de cost.

-

Documente justificative

II.2 Dotarea obiectivului de investitie - Scoala coordonatoare in comuna Filipeni, sat Filipeni, judetul BacauActivitatea:

II.2.2 Furnizarea dotarilor. Instalarea si punerea acestora in functiune. Receptia finalaSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

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

Descrierea cheltuielii

Dotari aferente obiectivului de investitie

Achizitie dotari Scoala Coordonatoare - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3593097109

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

213,171.15Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 253,673.67

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 213,171.15 Valoare totală eligibilă [LEI] 253,673.67

Valoare TVA [LEI] 40,502.52 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 213,171.15 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,073.47

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]40,502.52 253,673.67

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 248,600.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pretul a fost stabilit prin oferta de pret solicitate de la potentialii ofertanti.

-

Documente justificative
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II.3 Informare si publicitateActivitatea:

II.3 Informarea si publicitatea proiectuluiSubactivitatea:

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

Costuri informare si publicitate

Servicii informare si publicitate - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1498618186

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,165.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,165.00

Valoare TVA [LEI] 665.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 83.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]665.00 4,165.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,081.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costuri estimate pe baza ofertelor de pret solicitate.

-

Documente justificative

II.3 Informare si publicitateActivitatea:

II.3 Informarea si publicitatea proiectuluiSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de promovare a obiectivului de investitii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,355.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,355.00

Valoare TVA [LEI] 855.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 107.14

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]855.00 5,355.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,247.86

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

servicii de promovare a obiectivului de investitii
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-

Documente justificative

II.4 Auditul proiectuluiActivitatea:

II.4.1 Auditul proiectuluiSubactivitatea:

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

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

Descrierea cheltuielii

Auditul proiectului

Servicii audit financiar - cod 122780Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1948887659

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,570.00

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

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]3,000.00 0.00

570.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Costuri estimate pe baza ofertelor de pret solicitate.

-

Documente justificative
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proiect
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Componenta 1

2015 2016 2017 2019 20202018 202220212014 2023

Buget - Plan anual de cheltuieli
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2015 2016 2017 2019 20202018 202220212014 2023

0.00 0.00 14,578.00 110,830.00 1,946,858.37 2,200,532.04 0.00 0.00 0.000.00

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

BacăuNord-Est 0.00 %)%)100.00( (4,272,798.41 0.00RO21

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 4,272,798.41

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

051 4,272,798.41 %)100.00Infrastructuri de educaţie pentru educaţia şcolară (învăţământ primar şi secundar general) (

(100.00 %)4,272,798.41Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 4,272,798.4101

4,272,798.41Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Zone rurale (slab populate) %)4,272,798.41 ( 100.0003

(100.00 %)4,272,798.41Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(19 Educaţie 4,272,798.41 %)

Buget eligibil total (100.00 %)4,272,798.41

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Investiţii în educaţie, calificare şi formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi
învăţare pe tot parcursul vieţii 4,272,798.41 100.00(10
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4,272,798.41 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

4,272,798.41 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)4,272,798.41

Buget - Natura investiţiei

Componenta 1

Natura investiţiei Buget eligibilCod

%)Constructie noua 4,272,798.41 100.00(1

Buget eligibil total (100.00 %)4,272,798.41

Graficul de rambursare

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

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

01-04-2019

30-11-2020

30-11-2020

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

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de plata 790,000.0003-12-2019

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 122,884.0017-06-2019

2 cerere de plata 1,000,000.0002-03-2020

2 cerere de rambursare cererii de plata 790,000.0027-12-2019

3 cerere de plata 1,100,000.0003-07-2020

3 cerere de rambursare cererii de plata 1,000,000.0031-03-2020

4 cerere de plata 1,259,914.4103-12-2020

4 cerere de rambursare cererii de plata 1,100,000.0030-07-2020

5 cerere de rambursare cererii de plata 1,259,914.4130-12-2020

Contractare

Detaliere cerere de clarificări
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Nr.  2295/OI/31.01.2019

În atentia: D-nei RODICA AMBROSIE
Functia: PRIMAR
Denumire solicitant: UAT COMUNA FILIPENI
Adresa: Str. Principala, com. FILIPENI, judetul Bacau, România, cod postal -
Telefon: 0234285500
Fax: 0234285867
E-mail: prfilipeni@yahoo.com
Cod SMIS: 122780
Titlul cererii de finantare: CONSTRUIRE SCOALA COORDONATOARE IN SAT FILIPENI, COMUNA FILIPENI, JUDETUL BACAU

Stimata Doamna,

Urmare a raspunsului dumneavoastră  din data de 28.01.2019 la scrisoare de clarificari nr. 1394/OI/21.01.2019, vă rugăm să ne
transmiteţi următoarele clarificări necesare continuării procesului de verificare a cererii de finanţare:

Introducere

1. Retransmiteti certificatul de atestare fiscala nr. 571 din 23.01.2019 scanat in integralitate.

2. Retransmiteti Formularul bugetar COD 23 - "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii
de coeziune a Uniunii Europene", aferent proiectului propus, semnat şi ştampilat de către ordonatorul principal de credite în conformitate
cu prevederile art. 2 alin. (3) din Normele anexă la H.G. nr. 93/2016, avand in vedere completarea corecta a valorii finantarii nationale
(640,91976) si a valorii finantarii externe nerambursabile (3631,87865).

3. Retransmiteti Formularul 1 – Fişa de fundamentare, avand in vedere completarea activitatii Auditul proiectului (cheltuiala
neeligibila) in cadrul tabelului “Descriere cheltuieli, altele decat cele eligibile”.

4. Retransmiteti Declaratia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor, avand in vedere elimanarea din cadrul tabelului a
urmatoarelor achizitii:
- Pozitia 2. Expertiză tehnică – nu a fost solicitata suma in cadrul bugetului proiectului;
- Pozitia 10. Audit financiar – este o cheltuiala neeligibila.

Termenul de răspuns este 04.02.2019. Vă rugăm să ne confirmaţi primirea acestei solicitări, printr-un e-mail, la adresa
oipor@adrnordest.ro, până la data de 01.02.2019.

Vă atragem atenţia că, în cazul în care nu ne furnizaţi clarificările solicitate în termenul de mai sus, ori clarificările transmise sunt
incomplete sau nesatisfăcătoare, cererea de finanţare poate fi respinsă.
Vă rugăm să acordaţi o atenţie deosebită aplicării semnăturii de către reprezentantul legal pe anumite documente, conform prevederilor
Ghidului Solicitantului.
După transmiterea răspunsului dvs., vă vom confirma (în cel mult 1 zi lucrătoare) primirea acestuia. Această confirmare nu este, în niciun
fel, legată de conformitatea ori conţinutul răspunsului dvs.
Având în vedere că apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, vă recomandăm ca la aplicarea semnăturii digitale să
aveţi în vedere prevederile din “Instrucţiune semnătură digitală”, postată pe site-ul www.fonduri-ue.ro în secţiunea MySMIS 2014 –
MANUALE.
Persoana de contact din partea OI ADR NORD-EST este Roxana Ciofoaia, telefon/fax: 0233218071/0233.218.072, e-mail:
roxana.ciofoaia@adrnordest.ro.

Cu stimă,

Cristian Gheorghe Zama
Director Directia Organism Intermediar POR
Semnătura

Avizat
Catalina Petronela Murariu
Sef Serviciu Evaluare, Selectie si Contractare
Semnătura

Verificat
Gabriela Purcarea
Sef Birou Contractare
Semnatura

Intocmit
Roxana Ciofoaia
Expert verificator
Semnătura

Concluzie cerere de clarificări

Referitor la Solicitarea de clarificari nr. 4 ( Nr. 2295/OI/31.01.2019), transmitem atasat urmatoarele documente:
-  certificatul de atestare fiscala nr. 571 din 23.01.2019 scanat in integralitate
- Formularul bugetar COD 23 - "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii
Europene"
- Formularul 1 – Fişa de fundamentare

Răspuns introducere
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

Declaratia  privind nedeductibilitatea TVA.pdf

30/05/2018 Declaratia privind nedeductibilitatea TVA2E73FAC0E6EE3E01729686A2DCF460DC8EB7AFAC1D4DD616E923F
571A8086237

Cont executie venituri   31.12.2017.pdf

30/05/2018 Cont executie venituri 31.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Situatia activelor fixe   amortizabile 31.12.2017.pdf

30/05/2018 Situatia activelor fixe amortizabile 31.12.2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
venituri, cheltuieli si excedente ale  bugetelor locale Anexa 22  la
31.12.2017.pdf

30/05/2018 venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale Anexa 22 la
31.12.2017

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratia  de angajament.pdf

30/05/2018 Declaratia de angajament30DCFCFDC8E96A6FB4636CAC59EC770E1CC4410736DCA2E6A4E10
E8F18951275

plan de amplasament-scoala.pdf

30/05/2018 plan de amplasament-scoalaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Incheiere 19409.pdf

30/05/2018 Incheiere 19409E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Declaratia de eligiblitate.pdf

30/05/2018 Declaratia de eligiblitate910CAF30C96B3571BB740648A81B14479D1A13913CC7460FBB78A0A
9CD3EF284

Lista de echipamente lucrari   servicii 29mai.pdf

30/05/2018 Lista de Lista de echipamente lucrari servicii44C697E52DEBECB87491F68DA8F48232313B216393EAFF7A8FA76C
0EF885931F

Subcriteriul 2.1.1 si 2.1.2.pdf

02/10/2018 Subcriteriul 2.1.1 si 2.1.24572ECCEF4A7E876ACC63DD8C723AD5A8DB0662D3337D75F6A6CE
3B362DA0A7C

Subcriteriul 1.1.1.pdf

02/10/2018 Subcriteriul 1.1.1EA9F51EEAFC28AA8B2BF36C4A819F476C9C5BFD6704D399A68C315
BBB839F65F

Adresa INS.pdf

02/10/2018 Adresa INSE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista echipamente.pdf

02/10/2018 Lista echipamenteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Proiect organizare de santier Scoala Filipeni.pdf

02/10/2018 Proiect organizare de santier Scoala Filipeni739CEAACF21AD6E1BB6419AC8F050CDF4E612AD404A31D9823E55
663AE65833F

Referate de verificare.pdf

02/10/2018 Referate de verificareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

expertiza tehnica.pdf

02/10/2018 expertiza tehnicaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

studiu geo complet.pdf

02/10/2018 studiu geo completE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

referat  studiu geo.pdf

02/10/2018 referat  studiu geoE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Subcriteriile 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.4.2, 5.1.1, 5.1.2.pdf

02/10/2018 Subcriteriile 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.4.2, 5.1.1, 5.1.20E6870E48F15A61EFCF2946A1773988443D956EDDB34D07BBAFA1C
7B7228CB25

Subcriteriul 2.1.3.pdf

02/10/2018 Subcriteriul 2.1.3F0E361A151C637B235018FD272B0DA34647CCA44F2E63BF125944CA
43D2A0AA2

- Declaratia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor

Răspuns concluzie

Referitor la Solicitarea de clarificari nr. 4 ( Nr. 2295/OI/31.01.2019), transmitem atasat urmatoarele docuemnte:
-  certificatul de atestare fiscala nr. 571 din 23.01.2019 scanat in integralitate
- Formularul bugetar COD 23 - "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii
Europene"
- Formularul 1 – Fişa de fundamentare
- Declaratia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

deviz general.pdf

02/10/2018 deviz generalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. Lista dotari.pdf

28/01/2019 4. Lista dotariE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. Anexa 2 HCL.pdf

28/01/2019 2. Anexa 2 HCLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.c. Filipeni_Referat verificare   instalatii Ciocan V. Faza P.Th. +DD.pdf

28/01/2019 1.c. Filipeni_Referat verificare instalatii Ciocan V. Faza P.Th. +DD.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.a.  HCL nr. 10 din 28 01 2019.pdf

28/01/2019 1.a.  HCL nr. 10 din 28 01 2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.b. certificat fiscal ANAF.pdf

28/01/2019 1.b. certificat fiscal ANAFE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.c.  Filipeni_Referat verificare tehnica Faza P.Th. +DDE.pdf

28/01/2019 1.c.  Filipeni_Referat verificare tehnic Faza P.Th. +DDEE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6. A.C.-Scoala   Coordonatoare-prelungire.pdf

28/01/2019 6. A.C.-Scoala   Coordonatoare-prelungireE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
7. Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesului de
evaluare.pdf

28/01/2019 7. Declaratia privind realizarea de modificâri pe parcursul procesului
de evaluare

08A72CC14C353932611982D40C89FC4B08F1644FD09243509488C8C
6B9ABAC3F

5. Formularul COD 23.pdf

28/01/2019 5. Formularul COD 23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. Formularul 1 Fisa de fundamentare.pdf

28/01/2019 Formularul 1 Fi de fundamentareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. DEV GEN FILIPENI 01.2019.pdf

28/01/2019 2. DEV GEN FILIPENI 01.2019.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3. Declaratia de angajament.pdf

28/01/2019 3. Declaraia de angajamentCEB3470FC79EA5EA89BB35AE83FB9D904F6DF16A328C4D2B0C553
E9FE678C10D

4.1. CERTIFICAT FISCAL.pdf

31/01/2019 certificatul de atestare fiscala nr. 571 din 23.01.2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.2. COD 23 SEMNAT.pdf

31/01/2019 Formularul bugetar COD 23E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.3. F1 SEMNAT.pdf

31/01/2019 Formularul 1 – Fisa de fundamentareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.4. Declaratia  privind nedeductibilitatea TVA.pdf

31/01/2019 Declaratia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor4A20974556D94CC41881FC0A1E0696196805799896F31143D0475F4D
5D8C00F5
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Rodica Ambrosie, CNP 2691208040048, posesor al CI seria ZC, nr. 137515, în calitate de reprezentant legal/împuternicit
al UAT COMUNA FILIPENI/Primar, 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 UAT COMUNA FILIPENI/Primar, 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, UAT COMUNA FILIPENI/Primar, 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 Rodica Ambrosie.

Data

31/01/2019 15:04:59
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