
 

 

HOTĂRÂREA NR. 339 
 

PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE 
PROIECTULUI  «MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE 
GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN 

ECHIPARE EDUCAŢIONALĂ», COD SMIS 124811 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa de îndată din data de 13.12.2018, legal 
constituită; 

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finațare și a cheltuielilor aferente 
proiectului « MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIŢEI CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAŢIONALĂ », 
COD SMIS 124811, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub  
nr. P 205/11.12.2018 şi Raportul întocmit de Serviciul Management Proiecte cu Finanțare 
Nerambursabilă, înregistrat sub nr. 35287/07.12.2018; 

Având în vedere: 
- Programul Operațional Regional 2014-2020;   
- Prevederile privind condițiile generale pentru accesarea fondurilor cuprinse în Ghidul general; 
- Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7003/2017 pentru aprobarea Ghidului 

Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul 
POR/2017/10/10.1/10.2/ITI, Obiectivul specific 10.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul 
profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții; 

- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 45, alin. (1) şi (6), art. 49, alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1 Se aprobă Cererea de finanțare a proiectului «MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL 
TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAŢIONALĂ», COD SMIS 124811, conform Anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului «MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL 
TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAŢIONALĂ», în cuantum 4.591.246,89 lei, inclusiv TVA, din care 
valoarea totală eligibilă  de 4.591.246,89   lei, inclusiv TVA și valoarea totală neeligibilă de 0,00 lei. 

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul 
Tulcea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului cât și contribuția de 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 91,824.94 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 
«MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIŢEI CU PROGRAM 
PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAŢIONALĂ», COD SMIS 
124811. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Serviciul Management 
Proiecte cu Finanțare Nerambursabilă și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Tulcea. 

Art.5 Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea va asigura comunicarea 
prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor locali din totalul de 14 consilieri locali 

prezenţi. 
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            CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                       CONSILIER, 
 
             Jr.BRUDIU Maria                                                               SPUNOAE Ionuț       
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Program Operaţional Regional 

CERERE DE FINANŢARE 
ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

Se completează de către Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar 

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

Număr de înregistrare……………......... Numele şi prenumele persoanei care 
înregistrează………………………….. 

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

Cod apel: POR/329/10/1/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 124811 

Titlul proiectului 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIŢEI CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL 
TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAŢIONALĂ 

Componenta 1 POR/2017/10/10.1a/ITI 

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 

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE GRĂDINIŢEI CU PROGRAM PRELUNGIT 
NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAŢIONALĂ 

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 
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Lider 

 

Denumire 
Organizaţie: 

Tipul Organizaţiei: 
Este întreprinderea 

IMM: 

MUNICIPIUL TULCEA 

unitate administrativ teritorială nivel local 

NU 

Cod de înregistrare 
fiscală/CIF: 

4321429 

Număr de înregistrare 
la Registrul autorităţilor 
publice: 

0315032 

Cod CAEN 
principal: 

Data infiinţării: 

Înregistrat in scopuri de 

TVA: Entitate de drept 

public: Adresa poştală: 

Telefon/Fax: 

8411 - Servicii de administrate publica generala 

17/07/1993 

NU 

DA 

Municipiul Tulcea, România, Str. Pacii nr. 20, , judeţul Tulcea, cod poştal 
820033, România 

0240511440 / 0240517736 

Adresa e-mail: proiecte@primaria-tulcea.ro 
Pagina Web: www.primaria-tulcea.ro 

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII 
Funcţie: 

Nume

: 

Telefon/Fax: 

Adresă de  e-

mail: 

DATE FINANCIARE 

primar 

Constantin Hogea 

0240511440 / 0240517736 
proiecte@primaria-tulcea.ro 

CONTURI BANCARE 
Cod IBAN Cont Banca Sucursala Adresa Swift 

RO48TREZ6412121A480102 TREZORERIAMUNICIPIULUI str. Babadag , nr.163 bis, 
A480102XXXX STATULUI TULCEALocalitate Municipiul Tulcea, 

Cod postal: 820112,Tulcea, 
România 

RO40TREZ64121 
A480103XXXX 

21A480103 TREZORERIA 
STATULUI 

MUNICIPIULUI str. Babadag , nr.163 bis, 
 TULCEA Localitate Municipiul Tulcea, 

Cod postal: 820012,Tulcea, 
România 

DATE DE 



 

5 

RO93TREZ64121 21A480101 TREZORERIA MUNICIPIULUI BABADAG, nr.163bis, 
Localitate TREZROBU A480101XXXX STATULUI TULCEA Municipiul Tulcea, Cod 
postal: 

820112,Tulcea, România 

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI 
Perioada 

Număr mediu 
de salariaţi 

Cifra de Capital social
 Active totale Venituri totale 
afaceri subscris 

Capital social 
propriu Profit NET Profit în 

exploatare 
Venituri 

cercetare 
Cheltuieli 
cercetare 

01/01/2016 - 
31/12/2016 

239  0.00 804,301.94 175,618.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01/01/2017 - 
31/12/2017 

217  0.00 863,753,114.00 198,853,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FINANŢĂRI 

Asistenţă acordată anterior 
Cod SMIS: 

Titlul 
proiectului: 

ACHIZITIE AMBARCATIUNE ZONA 
FLAG 

Nr. de înregistrare 
contract: 423/14.01.2015  / 14 IAN 2015 

Dată 
începere: Dată 
finalizare: 

14 IAN 2015 

14 IUL 2015 

Valoarea totală 
proiect: 

29,566,557.85 LEI 

Valoare eligibilă 
proiect: 

21,754,263.76 LEI 

Valoare eligibilă 
beneficiar: 

21,754,263.76 LEI 

Valoare sprijin beneficiar: 3,314,318.23 LEI 
Rambursare 
efectivă: 

12,727,892.10 LEI 

Entitate 
finanţatoare: Curs de 

schimb: 

Uniunea Europeana 

4.49 LEI din data de 14 IAN 
2015 

Măsura de ajutor de stat 

Baza legală naţională 

Denumirea măsurii de 

ajutor: Act juridic: 

Baza legală comunitară 

Bază legală:  NR.  din 
Măsura CE:  NR.  din 

Detalii proiect 
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Obiective 
Obiectivul proiectului : „Achiziţie ambarcaţiune deservire zona FLAG”. Obiective specifice : - 
Rezolvarea unei probleme de infrastructura navala din Municipiul Tulcea din aria FLAG DELTA - 
zona cu grad mediu de izolare -Asigura independenta de transport in situatii de necesitate -Acces in 
zonele greu accesibile pentru teritoriul administrativ al Municipiului Tulcea Rezultate 

Rezultate 
Rezolvarea unei probleme de infrastructura navala: 1 infrastructura fluvial 

Activităţi finanţate 
1. Informare si publicitate 2 Achizitie 3. Audit finanaciar 

Cod SMIS: 

Titlul 
proiectului: 

7901 

 ÎMBUNĂTĂ?IREA SERVICIILOR URBANE INFRASTRUCTURA PUBLICĂ 
URBANĂ, ZONA URBANĂ VEST MUNICIPIUL TULCEA 

Nr. de înregistrare 
contract: 

2400 /13.10.2011  / 13 OCT 2011 

Dată 
începere: Dată 
finalizare: 

13 OCT 2011 

30 IUL 2016 

Valoarea totală proiect: 29,566,557.85 LEI 
Valoare eligibilă proiect: 21,754,263.76 LEI 
Valoare eligibilă 
beneficiar: 

21,754,263.76 LEI 

Valoare sprijin 
beneficiar: 

3,314,318.23 LEI 

Rambursare 
efectivă: 

12,727,892.10 LEI 

Entitate 
finanţatoare: Curs de 

schimb: 

Uniunea Europeana 

4.31 LEI din data de 13 OCT 2011 

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

Măsura de ajutor de stat 

Baza legală naţională 

Denumirea măsurii de ajutor: 

 Act juridic: NR.  din 

Baza legală comunitară 

Bază legală: 

 Măsura CE: NR.  din 

Detalii proiect 
 

Obiective 
Obiectivul general al proiectului este de a creşte calitatea vieţii în Municipiul Tulcea prin 
modernizarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane. Obiectiv specific: 
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dezvoltarea urbană ca urmare a deschiderii ce va fi asigurată prin îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie şi fluidizare a traficului în zona de acţiune urbană identificată 

Rezultate 
- Reabilitarea străzii 1848 cu prelungire str. Spitalului, porţiunea cuprinsă între str. Isaccei şi str. 
Barajului, în lungime de 1522 m prin ranforsarea structurii actuale; - Modernizarea următoarelor 
străzi prin realizarea unei structuri rutiere noi: o str. Isaccei de la intersecţia cu str. Spitalului până la 
intersecţia cu str. Taberei L=1026ml; o str. Taberei de la intersecţia cu str. Isaccei până la intersecţia 
cu str. Navaliştilor, L=1300 ml; - Modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată, str. Isaccei, cu un 
sistem elastic; - Realizarea de parcări noi în zona străzii 1848 în suprafaţă de 734 mp; - Reabilitare 
trotuare în suprafaţă de 15550 mp; - Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile pe străzile ce se 
vor moderniza în lungime de 2738,86 ml; - Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile ce 
se vor moderniza în lungime de 749.14 ml; - Extindere conductă refulare apă uzată menajeră pe 
străzile ce se vor moderniza în lungime de 10 ml; - Extindere reţea canalizare pluvială pe străzile ce 
se vor moderniza în lungime de 758,04 ml; 

Activităţi finanţate 
Principalele activităţi ale proiectului: - reabilitarea unor străzi majore prin care să se asigure accesul 
în bune condiţii către zona de acţiune urbană; - modernizarea reţelei de utilităţi edilitare (sistem de 
alimentare cu apă, canalizare pluvială şi menajeră) în corpul străzilor 

Cod SMIS: 

Titlul 
proiectului: 

 7902 

ÎMBUNĂTĂ?IREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE, RESPECTIV 
ACHIZI?IONAREA DE 
ECHIPAMENTE PENTRU CRE?TEREA SIGURAN?EI ?I PREVENIREA CRIMINALITĂ?II 
ZONA URBANĂ VEST MUNICIPIUL TULCEA 

Nr. de înregistrare 
contract: 

2399/13.10.2011  / 14 OCT 2011 

Dată 
începere: Dată 
finalizare: 

14 OCT 2011 

11 NOI 2011 

Valoarea totală proiect: 2,971,451.12 LEI 
Valoare eligibilă proiect: 1,554,965.92 LEI 
Valoare eligibilă 
beneficiar: 

1,554,965.92 LEI 

Valoare sprijin 
beneficiar: 

1,249,415.72 LEI 

Rambursare 
efectivă: 

1,663,914.89 LEI 

Entitate 
finanţatoare: Curs de 

schimb: 

Uniunea Europeana 

4.31 LEI din data de 14 OCT 2011 

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

Măsura de ajutor de stat 

Baza legală naţională 

Denumirea măsurii de ajutor: 

 Act juridic: NR.  din 
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Baza legală comunitară 

Bază legală: 

 Măsura CE: NR.  din 

Detalii proiect 
 

Obiective 
Obiectivul general: Creşterea nivelului de dezvoltare a Municipiului Tulcea şi îmbunătăţirea calităţii 
vieţii cetăţenilor prin creşterea siguranţei acestora şi reducerea diferenţelor socio-economice dintre 
zona de acţiune urbană şi restul oraşului, respectiv regiune, obiectiv ce este în concordanţă cu 
obiectivul general al Programului Operaţional Regional 2007-2013 care constă în diminuarea 
disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi media dezvoltării statelor menbre 
ale Uniunii Europene. Obiectivul specific: 
Dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale prin achiziţionarea de echipamente pentru creşterea 
siguranţei şi prevenirea criminalităţii pe termen mediu şi lung în zona de acţiune urbană vest a 

Municipiului Tulcea. Rezultate 
- Sistem de supraveghere urbană - Achiziţionarea de echipamente specializate de supraveghere; - 
Organizarea unui Centru de supraveghere; - Conectarea acestor echipamente la Centru de 
supraveghere 

Activităţi finanţate 
1. Informare si publicitate 2 Achizitie 3. Audit finanaciar 

Cod SMIS: 

Titlul 
proiectului: 

36276 

RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ ÎN POLDERUL ZAGHEN DIN REZERVAŢIA 
BIOSFEREI 

Nr. de înregistrare 
contract: 128743/05/04/2015  / 05 MAI 2012 

Dată 
începere: Dată 
finalizare: 

05 MAI 2012 

29 IUL 2016 

Valoarea totală 
proiect: 

62,353,464.00 LEI 

Valoare eligibilă 
proiect: 

46,485,226.00 LEI 

Valoare eligibilă 
beneficiar: 

46,485,226.00 LEI 

Valoare sprijin beneficiar: 5,025,122.94 LEI 
Rambursare 
efectivă: 

36,860,294.09 LEI 

Entitate 
finanţatoare: Curs de 

schimb: 

Uniunea Europeana 

4.40 LEI din data de 05 MAI 2012 
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Măsura de ajutor de stat 

Baza legală naţională 

Denumirea măsurii de 

ajutor: Act juridic: 

Baza legală comunitară 

Bază legală:  NR.  din 
Măsura CE:  NR.  din 

Detalii proiect 
 

Obiective 
Obiectivul general : “Conservarea diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi 
faună sălbatică din zona lacului 
Zaghen.” Obiectivele specifice 1. Reconstrucţia ecologică a unor tipuri de habitate specifice 
ecosistemelor deltaice din zona lacului Zaghen 2. Implementarea unui sistem de monitorizare a 
efectelor activităţii de reconstrucţie ecologică în lacul Zaghen 

Rezultate 
- 147 Ha de luciu de apă refacut - 47 Ha de zone de refugiu create - 3,3 km canal de legătură refacut 
- Două staţii de pompare moderne şi funcţionale - 170 m de conductă de trecere cu diametru de 800 
mm montata - 5,5 km de dig pe latura Nord - Vestică, Nordică şi Sud Estică a lacului, refacut - 1790 
m rigole construite , - Decolmatarea a 500 m canal valea Tulcei, - Montarea grătarului de reţinere a 
deşeurilor - 1 sistem de monitorizare factori abiotici si biotici, - Un raport de monitorizare hidrologie 
(iniţial, intermediare, final) - Un raport de monitorizare a avifaunei (iniţial, intermediare, final) - Un 
raport de monitorizare a vegetaţiei (iniţial, intermediare, final), - Un raport de monitorizare a 
speciilor de nevertebrate 

Activităţi finanţate 
A.1. Elaborarea Documentatiilor tehnice aferente lucrarilor de reconstructie ecologica: 
Subactivitatea A.1.1. Elaborarea studiilor de teren Subactivitatea A.1.2. Actualizarea Studiului de 
fezabilitate Subactivitatea A.1.3. Obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiei de construire, 
Subactivitatea A.1.4. Elaborarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, inclusiv a 
documentatiilor necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiei de construire, 
Subactivitatea A.1.5. Verificarea atestata a Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie C.1. 
Realizarea lucrarilor de reconstructie ecologica Subactivitatea C.1.1. Extinderea suprafeţei de luciu 
de apă Subactivitatea C.1.2. Crearea unor zone de refugiu Subactivitatea C.1.3. Reabilitarea 
canalului de legătură Zaghen – Dunăre Subactivitatea C.1.4. 
Modernizarea staţiilor de pompare Zaghen şi Dunăre Subactivitatea C.1.5. Reabilitarea digului şi a 
contra-canalului perimetral al lacului Zaghen Subactivitatea C.1.6. Captarea şi direcţionarea apelor 
pluviale C.2. Monitorizarea efectelor lucrărilor de reconstrucţie ecologică asupra speciilor de floră şi 
faună şi a habitatelor E.1. Publicitatea proiectului MP.1. Managementul Proiectului (Activităţi 
specifice 
managementului de proiect) MP.2. Organizarea procedurilor de achizitie publica MP.3: Auditul 
financiar al proiectului Rezultatele obtinute R.A.1.1. Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu 
geologic, Studiu hidrologic, Studiu hidrogeotehnic elaborate R.A.1.2. Studiu de fezabilitate 
actualizat R.A.1.3. Acorduri, avize si autorizatiei de construire obtinute R.A.1.4. Proiect tehnic si 
Detalii de executie elaborate, inclusiv a documentatiilor necesare pentru obtinerea acordurilor, 
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avizelor si autorizatiei de construire, R.A.1.5. Proiect tehnic si Detalii de execuţie verificate de 
verificatori de proiecte atestati 

Cod SMIS: 

Titlul 
proiectului: 

63815 

REABILITĂRI ?I DOTĂRI INVESTI?IONALE ?COALA DE ARTE ?I MESERII COLEGIUL 
AGRICOL N. CORNĂ?EANU MUNICIPIU 

Nr. de înregistrare 
contract: 

4807/30.10.2014  / 14 OCT 2014 

Dată 
începere: Dată 
finalizare: 

14 OCT 2014 

31 AUG 2016 

Valoarea totală proiect: 194,239,248.53 LEI 
Valoare eligibilă proiect: 12,543,456.59 LEI 
Valoare eligibilă 
beneficiar: 

12,543,456.59 LEI 

Valoare sprijin 
beneficiar: 

1,630,645.13 LEI 

Rambursare 
efectivă: 

7,534,936.10 LEI 

Entitate 
finanţatoare: Curs de 

schimb: 

Uniunea 
Europeana 

 

4.32 LEI din data de 14 
OCT 2014 

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

Măsura de ajutor de stat 

Baza legală naţională 

Denumirea măsurii de ajutor: 

 Act juridic: NR.  din 

Baza legală comunitară 

Bază legală: 

 Măsura CE: NR.  din 

Detalii proiect 
 

Obiective 
Obiectivul general: îmbunatăţirea calităţii infrastructurii educaţionale pentru asigurarea unui process 
educaţional la standarde europene şi asigurarea unui nivel crescut al competenţelor profesionale în 
relaţia cu piaţa muncii de la nivel local şi regional. Obiective specifice: 1. Aducerea infrastructurii 
educaţionale a localităţii la standarde europene prin reabilitarea căminului internat de fete şi a 
căminului internat de băieţi, a cantinei şcoală care să îndeplinească standardele educaţionale şi 
constituirea unei şcoli cu 10 clase, garsoniere pentru profesori, centrală termică, ateliere şcoală, 
microfermă zootehnică, club elevi. 2. Asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a actului 
didactic pentru elevi în condiţiile egalităţii de şanse pentru toate grupurile defavorizate şi prevenirii 
marginalizării acestora. 3. Creşterea atractavităţii viitoare a infrastructurii educaţionale a localităţii 
atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice cu un grad ridicat de calificare în vederea asigurării 
unui învăţământ de calitate în localitate. 
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Rezultate 
Rezultate : A: CONSTRUC?II NOI: 1.Scoală cu 10 săli de clasă; 2. Garsoniere profesori - 10 buc. 3. 
Ateliere şcolare; 4. Centrală termică; 
5.Club elevi; 6. Staţie de repompare a apelor menajere uzare: 7. Microferma animale; 8. Staţie de 
epurare a apelor de la ferma zootehnică. B: CONSOLIDĂRI ?I REABILITĂRI CLĂDIRI 
EXISTENTE 1. Internat băieţi şi internat fete; 2. Cantina; 3. Cabina poartă 

Activităţi finanţate 
Campus pentru învăţământ profesional şi tehnic create/reabilitare/modernizare/extindese/echipate - 
infrastructură pentru educaţie universitară. 

Asistenţă solicitată 
Titlul proiectului: DEZVOLTAREA CALITĂ?II SERVICIILOR ÎN ADMINISTRA?IA PUBLICĂ 

LOCALĂ 
Informaţii înregistrare 
solicitare: 

119289 / 29 NOI 2017 

Valoarea totală 
proiect: Valoare 
eligibilă proiect: 

Entitate 
finanţatoare: Curs de 

schimb: 

391,649.22 LEI 

391,649.22 LEI 

Uniunea Europeana 

4.6422 LEI din data de 29 NOI 2017 

Obiective 
Obiectivul general al proiectului: Creşterea calitatii serviciilor publice furnizate de catre autoritate 
cetatenilor prin consolidarea / imbunatatirea sistemului de management al calitatii  si performanta in 
concordanta cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a managementului calitatii in 
autoritati şi institutii publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi 
standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari 
in concordanta cu SCAP,  inclusiv dezvoltarea abilitatilor personalului din autoritatea  publica 
locala. 
Scopul acestei cereri de proiecte este de a sprijini Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul 
Tulcea  pentru implementarea unitara a managementului calitatii si performantei, ce are in vedere  
imbunatatirea capacitatii administrative  a institutiei  şi a structurilor aflate in subordine, coordonare 
şi subautoritate, de a raspunde masurilor prevazute in Programul Operational Capacitatea 
Administrativa 20142020,  in conformitate cu Planul de actiuni pentru implementarea etapizata a 
managementului calitatii in autoritati si institutii publice 20162020. 
Impactul implementarii unui asemenea sistem in autoritatea publica locala se reflecta direct in 
cresterea nivelului de satistactiei al cetatenilor, imbunatatirea transparentei actului 
administrativ precum si creşterea calitatii serviciilor furnizate cetatenilor. Avantajele 
certificarii sistemului de management al calitatii in cadrul Unitatii Administrativ Teritoriala 
Municipiul Tulcea: -satisfacerea cerintelor cetatenilor si îndeplinirea cerintelor legale; 
- cresterea credibilitatii si a increderii in calitatea serviciilor; 
- cresterea satisfactiei cetatenilor; 
- mai mare intelegere a proceselor organizatiei, ce implica angajamentul ferm al managementului, 
definirea clara a responsabilitatilor siautoritatilor, comunicarea interna si externa imbunatatita, 
utilizarea mai eficienta a resurselor si reducerea costurilor de neconformitate; - crearea cadrului 
pentru imbunatatirea continua. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
 OS1 Cresterea  calităţii şi performanţei organizationale in administratia publica locala ce 
optimizeaza procesele orientate catre beneficiari. 
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OS2.  Imbunatatirea capacitatii personalului referitor la sisteme si standarde comune  de 
management al calitatii si performantei prin pregatirea/instruirea specifica a unui numar de 60  
angajati si perfectionarea a 20 angajati. 
OS3. Dezvoltarea si sustinerea  activitatilor de colaborare si  interactiune cu cetateni,  autoritati, 
institutii si organisme publice nationale si internationale. 

Rezultate 
REZULTATELE PROIECTULUI: 
- 1 Sistem de management al calitatii ISO 9001:2015  implementat, certificat  si mentinut in 
functiune: set de proceduri destinatedezvoltarii calitatii serviciilor publice ; 
- 1 instrument CAF  conceput si dezvoltat  pentru a asigura  implementarea unitara a 
managementului calitatii si performante: plan deactiuni; 
- 17  angajati  cerificati  in domenile: MANAGER  IN DOMENIUL  CALITATII  cod COR 
325 701 (certificat de absolvire ANC): dezvoltarecompetente si abilitati in sistemul calitatii; 
- 3 angajati  certificati  in domenile: AUDITOR IN DOMENIU CALITATII  Cod  COR 214 13 
(certificat de absolvire ANC) : dezvoltarecompetente si abilitati in sistemul calitatii; 
- 60 de angajati  instruiti intern cu privire la:  Managementul calitatii - 1 modul: Dezvoltare 
durabila - 1 modul şi 1 modul: Egalitate deşanse.(diploma de participare): insusire cunostinte/ 
informatii in sistemul calitatii si a principiilor orizontale; 
- 2 seminarii de bune practici in domeniul calitatii, dezvoltarii durabile si egalitatii de sanse, cu 
tema: “Managementul calitatii serviciilor,dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse – concepte 
europene  pentru  o administratie  publica moderna”- promovarea bunelor practicii - 1 portal web, 
conceput, dezvoltat si mentinut activ pentru promovarea proiectului; 
- 1 aplicatie social media tip networking pentru a  facilita  colaborarea  si interactiunea cu 
autoritati si institutii publice nationale siinternationale  si pentru a asigura  monitorizarea evaluarii 
serviciilor publice prin feedback-ul cetatenilor; 
- 1 sistem informatic integrat implementat  pentru a asigura  in timp util si eficare efectuarea  
procedurilor generate de implementareaISO, in vederea  dezvoltarii calitatii serviciilor publice. 

Activităţi finanţate 
1. Activitati de management de proiect, cu următoarele activităţi: A1.1 Coordonarea generala a 
proiectului, implementare, monitorizare,raportare, evaluare. A1.2 Activitati de achizitii si 
managementul contractelor de achizitii. A1.3: Expertiza de audit financiar extern. A.1.4.Arhivare 
documentelor aferente proiectului. 
2. Organizarea activităţilor de informare şi promovare a proiectului, cu următoarele activităţi: 
A.2.1 Organizarea si desfasurareaConferintei de lansare proiect şi a comunicatului de presă. A.2.2 
Conceperea , administrarea, actualizarea si intretinerea portalului de proiect. A.2.3 Realizarea si 
multiplicarea de materiale pentru informare si promovare proiect. A.2.4.Organizarea activitatilor tip 
seminar ca multiplicator privind promovarea bunelor practici. A.2.5 Organizarea si desfasurarea 
Conferintei de finalizare proiect şi a comunicatului de presă. 
3. Introducerea utilizarii de instrumente de management al calitatii in administratia publica 
locala, in concordanta cu Planul de actiunipentru implementarea etapizata a managementului calitatii 
in autoritati si institutii publice 2016-2020 – CAF si ISO 9001, cu următoarele activităţi: 3.1. 
Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii prin introducerea instrumentului de 
autoevaluare CAF la nivelul UAT Municipiul Tulcea. 3.2. Implementarea standardului de 
management al calităţii la nivelul autorităţii. 3.3. Certificarea sistemului de management al calităţii. 
A.3.4. Crearea si dezvoltarea unei retele social media de interactiune tip networking. 
4. Dezvoltarea abilitatilor personalului din cadrul autorităţii publice locale, cu următoarele 
subactivităţi: A.4.1. Instruirea externă aangajatilor în domeniul calităţii. A 4.2. Instruirea conducerii 



 

13 

de vârf cu privire la sistemul de management al calităţii. A.4.3 Desfăşurarea programului de 
conştientizarea internă a angajatilor. A 4.4. Instruirea resurselor umane cu privire la implemetarea şi 
desfăşurarea ISO 9001 : 2015. 

Împrumuturi 
Nu au fost solicitate împrumuturi. 

Titlul 
proiectului: 

DEZVOLTAREA UNEI CULTURI PRIVIND PREVENIREA CORUPTIEI LA NIVELUL 
AUTORITATII PUBLICE LOCALE 

Informaţii înregistrare 
solicitare: 

118717 / 10 OCT 2017 

Valoarea totală 
proiect: Valoare 
eligibilă proiect: 

Entitate 
finanţatoare: Curs de 

schimb: 

299,195.64 LEI 

299,195.64 LEI 

Uniunea Europeana 

4.578 LEI din data de 09 OCT 2017 

Obiective 
Obiectivul general  al proiectului ,,Imbunatatirea si asigurarea unor servicii publice eficiente şi de  
calitate,,  se afla in concordanta cu apelul Cererii de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017) - 
Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice 
locale din regiunile mai puţin dezvoltate din cadrul ghidului elaborat pentru POCA 2014-2020. 
Scopul proiectului este de a contribui prin  activitatile propuse la  formarea unei culturi  din care 
sa rezulte  mai multa transparenta si deschidere din partea autoritatii publice locale iar din partea 
cetatenilor, mai mult interes, implicare si responsabilizare în rezolvarea problemelor -   
anticoruptie 
Pe termen lung, acest proiect va genera urmatoarele efecte pozitive: 
• Cresterea gradului de informare a publicului cu privire la consecintele actelor de corupţie; 
• Imbunatatirea procesului de comunicare cu publicul; 
• Sporirea  increderii  cetatenilor  fata de activitatea  autoritatii publice locale; 
• Reducerea tolerantei fata de coruptie; 
• Dezvoltarea activitatilor de sustinere a campaniilor de prevenire a fenomenului corupţie 
• Creşterea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor  asociate 
• Intensificarea sprijinului  acordat autoritatii  publice  locale in vederea evaluarii dimensiunii 

fenomenului de  coruptie; 
• Creşterea transparentei in autoritatea publica locala; 
• Gestionarea corecta a fondurilor publice; 
• Combaterea fenomenului corupatiei prin intarirea colaborarii intra si interinstitutionale si prin 

monitorizarea aplicarii prevederilor legale; 
• Dezvoltarea unui control optimizat asupra fenomenelor de coruptie, prin dezvoltarea de bune 

practici si instrumente deprevenire si monitorizare . Obiectivul specific al proiectului: 
OS.1.Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de coruptie 
pentru 250 de cetateni. OS.2.Cresterea gradului de educatie anticorupţie a personalului din cadrul 
autoritatii publice de locale pentru 150 de angajati. OS.3. Imbunatatirea accesului beneficiarilor la 
serviciile publice – dezvoltarea de instrumente in vederea cresterii asumarii responsabilitatii la 
nivelul autoritatii publice locale –realizarea unui Ghid de bune practici anticorupţie. Realizarea 
obiectivelor specifice  ale proiectului, va crea o administraţie publica moderna, capabila sa faciliteze 
dezvoltarea socio-economica, prin intermediul unor servicii publice, investitii si reglementari de 
calitate. De aceea este nevoie  in primul rand de resurse umane competente si bine gestionate, un 
management eficient si transparent al utilizarii resurselor, precum si de  identificarea si utilizarea 
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unor proceduri clare, simple si predictibile de functionare. Informarea cetatenilor este necesara, 
pentru a cunoaste ce este  corupţia, care sunt cauzele si efectele ei, cum se sancţioneaza.  Astfel o 
societate civila mai bine informata, constienta de rolul ei privind participarea, evaluarea si 
certificarea serviciilor publice, va avea ca efect o diminuare a faptelor de coruptie si va  reprezinta 
un instrument esential atat pentru functionari  cat si pentru cetateni.  Implementarea proiectului 
reprezinta o oportunitatea pentru autoritatea publica locala şi  va conduce la dezvoltarea unei culturi  
privind sustinerea unui management performant prin creşterea transparentei si eticii . 

Rezultate 
Rezultat de  program 3: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de 
etică şi integritate în autorităţile şi instituţiile publice atins prin Rezultat  de proiect 1: Realizarea 
unei campanii de informare a unui număr de 250 cetăţenilor privind  etica, integritatea, prevenirea şi 
combaterea corupţiei / 5S25 Autorităţi şi instituţii publice care au adoptat proceduri operaţionale 
privind măsurile preventive anticorupţie şi indicatorii aferenţi. 
Rezultat  de program 4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei 
şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice atins prin  Rezultat de  proiect 3: 
Realizarea unui Ghid de bune practici  in domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, adresat atat 
institutiilor publice din care provine grupul tinta, cat si cetatenilor / 5S25 Autorităţi şi instituţii 
publice care au adoptat proceduri operaţionale privind măsurile preventive anticorupţie şi indicatorii 
aferenţi. 
Rezultat  de program 6: Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile 
şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei, atins prin  Rezultat de  proiect 3: 
Perfecţionarea personalului din administraţia publică locală în domeniul prevenirii şi combaterii 
corupţiei, prin instruirea a  150 de  persoane / 5S26 Personal din autorităţile şi instituţiile publice 
care a fost certificat la finalizarea cursurilor  în domeniul prevenirii corupţiei, transparenţei, eticii şi 
integrităţii. 

Activităţi finanţate 
1.Activitatea de management a proiectului, cu următoarele subactivităţi: 1.1.Organizarea echipei de 
management a proiectului, 
1. 2.Monitorizarea si evaluarea proiectului. 1.3.Raportarea tehnică şi financiară. 1.4.Arhivare 

documentelor aferente proiectului. 
2.Realizarea achizitiilor publice aferente proiectului, cu următoarele subactivităţi: 2.1. 
Achizitionarea resurselor materiale si a mijoalocelor fixe pentru echipa de management de proiect. 
2.2. Achizitionarea serviciilor elaborare si multiplicarea materiale de promovare proiect. 
2. 3.Achizitionarea serviciilor de audit. 2.4.Achizitionarea serviciilor de formare profesională. 

2.5. Achizitia serviciilor privind organizarea si desfasurarea campaniilor de informare, consultare 
şi participare activă a cetăţenilor. 2.6. Achiziţionarea serviciilor de elaborarea şi multiplicare a 
Ghidului de bune practici anticorupţie. 2.7.Achizitionarea resurselor materiale necesare in 
activitatea de implementare. 

2.8.Achizitioanarea activelor necorporale. 
3.Organizarea si desfasurarea campaniilor de informare, consultare şi participare activă a cetăţenilor, 
cu următoarele subactivităţi: 3.1. Realizarea conceptului campaniei de informare, consulatare şi 
participare activă. 3.2. Realizarea unei baze de date privind structura participantilor. 3.3. 
Desfăşurarea campaniilor de informare, consultare şi participare activă a cetăţenilor. 3.4. 
Interpretarea informaţiilor rezultate din cadrul campaniei. 
4. Organizarea si desfasurarea activităţilor de instruire/formare profesională, cu subactivităţi: 
4.1.Elaborarea metodologiei pentruimplementarea sesiunilor de formare. 4.2.Realizarea unei baze de 
date privind structura participantilor/potentialii beneficiari ai actiunilor de formare de la nivelul 
UAT Municipiul Tulcea. 4.3.Desfăşurarea sesiunilor de instruire/formare profesionala. 
4.4.Desfăşurarea activitatilor de evaluare a competenţelor/elaborarea certificatelor de absolvire. 
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5. Activitatea de promovare si publicitate aferenta proiectului, cu următoarele sybactivităţi: 5.1 
Organizarea evenimentelor de promovare aproiectului – conferinta de lansare a proiectului. 
5.2.Atribuirea contractului firmei ce va realiza materialele publicitare. 5.3.Elaborarea si 
multiplicarea materialelor de informare si promovarea proiectului. 5.4 Realizarea website-ului 
Proiectului. 5.5.Organizarea evenimentelor de promovare a proiectului – conferinta de incheiere ale 
proiectului. 5.6. Prezentarea si diseminarea Ghidului de bune practici anticoruptie. 
A.6.Auditarea proiectului, cu următoarele subactivităţi: 6.1.Auditarea financiara si tehnica 
intermediară şi 6.2.Auditarea financiara si tehnica finala. 

Împrumuturi 
Nu au fost solicitate împrumuturi. 

Titlul 
proiectului: 

REABILITARE ?I EXTINDERE CLADIRE GRADINI?A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 
13 ALEEA TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA 

Informaţii înregistrare 
solicitare: 

15913 / 02 IUL 2018 

Valoarea totală 
proiect: Valoare 
eligibilă proiect: 

Entitate 
finanţatoare: Curs de 

schimb: 

4,938,054.70 LEI 

2,503,277.70 LEI 

Uniunea Europeana 

4.661 LEI din data de 02 IUL 2018 

Obiective 
Obiectivul general al proiectului „REABILITARE ?I EXTINDERE CLADIRE GRADINI?A CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALEEA TRIFOIULUI MUNICIPIUL TULCEA” este 
imbunataţirea infrastructurii educaţionale preşcolare din Municipiul Tulcea, pentru asigurarea unui 
proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei preşcolare la procesul 
educaţional, totodata participând la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalităţii de şanse, 
protejarea mediului si dezvoltare durabila. 
Reabilitarea si extinderea Gradiniţei cu program prelungit nr. 13 este necesara pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor normale de desfăşurare a activitaţiilor.  Gradinita constituie o etapa fundamentala în 
dezvoltarea copilului, nu doar prin conţinutul ştiintific al procesului instructiveducativ ci şi prin 
libertatea de acţiune oferita preşcolarului care-i stimuleaza interesele de cunoastere si contribuie la 
lărgirea câmpului de relaţii sociale. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Reabilitarea si extinderea grădiniţei cu program prelungit nr. 13 din Municipiul Tulcea prin: 
- Reabilitare clădire existentă (conform expertizei tehnice), echiparea cu utilaje şi dotarea spaţiilor 
- Extindere clădire existentă, echiparea cu utilaje si dotarea spaţiilor 
- Refacere reţele exterioare de apă si canalizare 
- Refacere retelei exterioare de alimentare cu energie electrica 
- Îmbunătăţirea eficienţei energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a cladirii (conform 
auditului energetic). 

- Branşare la sistemul de alimentare cu gaze naturale si instalatie de utilizare gaze naturale 
- Montarea de captatori solari cu tuburi vidate pentru prepararea apei calde menajere 
- Realizarea unei instalatii de detectie si semnalizare la incendiu, cu realizarea unor cai suplimentare 
de evacuare in caz de incendiu 

- Realizarea unui loc de joaca copii 
- Amenajari exterioare (inclusiv alee de acces a autospecialelor de stins incendii, conform 
reglementarilor legale) si amenajari de mediuPrin acest obiectiv se urmareşte creşterea calitaţii 
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sistemului de invăţământ preşcolar şi  imbunătăţirea calitaţii invătământului prin oferirea de 
condiţii adecvate desfaşurarii procesului instructiv - educativ in Municipiul Tulcea. 

2. Creşterea accesului, calităţii şi a atractivităţii educaţiei in rândul preşcolarilor 
Este necesara punerea la dispozitie a resurselor materiale necesare pentru asigurarea minimului de 
dotări si a spaţiilor adecvate desfaşurării activitaţilor educaţionale, impunându-se astfel investiţii 
pentru reabilitarea, îmbunătăţirea si echiparea infrastructurii educaţionale din învăţământul 
prescolar. 

Rezultate 
Rezultat indirect: 70 de preşcolari înscrişi în unitatea de învăţământ. 
Rezultat direct: o infrastructură reabilitată şi extinsă pentru îmvăţământul preşcolar. 

Activităţi finanţate 
1. Servicii de actualizare a documentaţiilor tehnico-economice a studiilor de teren, proiectul tehnic. 
2. Organizarea echipei de proiect si atribuirea contractelor de servicii si lucrari. 
3. Realizarea investiţiei propiu-zise. 
4. Recepţia investiţiei. 
5. Servicii de informare si publicitate. 
6. Monitorizare şi evaluare. 
7. Audit extern. 

Împrumuturi 
Nu au fost solicitate imprumuturi. 

 

Documente încărcate 
Fişier Dată încărcare fişier Descriere 

fisa post_resp financiar_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 fisa postului pentru responsabilul financiar al proiectului 
fisa post_manager proiect_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 fisa postului  pentru managerul de proiect 
Dispozitie 849_responsabilizare proiect GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 dispozitia 849 pentru numirea responsabilului de proiect 
dispozitia 1108_constituire UIP_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 dispozitia 1108 pentru constituirea echipei de implementare a proiectului 
CU_890_GPP12_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 certificatul de urbanism nr. 890/2017 
Anunt de participare_licitatie deschisa GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 
anunt de participare-licitatie deschisa pt atribuire contract servicii 
proiectare si consultanta_1 

Anunt de participare_licitatie deschisa GPP12_2_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 
anunt de participare-licitatie deschisa pt atribuire contract servicii 
proiectare si consultanta_2 

HCL 213_aprobare obiectiv investitie_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 
HCL nr 213 pentru aprobarea DALi si a indicatorilor tehnico-economici ai 
investitiei 

Fişier Dată încărcare fişier Descriere 
HCL 213_aprobare obiectiv investitie_Anexa 1-a_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 HCL nr 213 pentru aprobarea DALi si a indicatorilor tehnico-economici 
B7852B855 ai investitiei-Anexa 1 partea I 

STRUCTURA 
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HCL 213_aprobare obiectiv investitie_Anexa 1-b_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 
HCL nr 213 pentru aprobarea DALi si a indicatorilor tehnico-economici ai 
investitiei-Anexa 1 partea II 

HCL 213_aprobare obiectiv investitie_Anexa 2_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 HCL nr 213 pentru aprobarea DALi si a indicatorilor tehnico-economici 
B7852B855 ai investitiei-Anexa 2 

HCL 213_aprobare obiectiv investitie_Anexa 3_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 
HCL nr 213 pentru aprobarea DALi si a indicatorilor tehnico-economici ai 
investitiei-Anexa 3 

strategie privind modernizarea infrastructurii educationale_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 strategia privind modernizarea infrastructurii educationale 
B7852B855 
aviz favorabil Ministerul Educatiei_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 aviz favorabil transmis de ministerul educatiei 
1_GPP12_Plan situatie si amplasament_Existent_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 plan de situatie si amplasament vizat OCPI B7852B855 
NE_Studiu_topo_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 studiu topo-vizat de OCPI 
aviz conformitate ITI_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 avizul de conformitate emis de ADI ITI DD B7852B855 
CV_Unguru Roxana_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 CV responsabil achizitii publice Unguru Roxana 
CV_Ivascu Fanica_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 CV responsabil financiar Ivascu Fanica 
B7852B855 
CV_Grigore Alexandru_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 CV manager proiect Grigore Alexandru 
NE_Studiu_geotehnic_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 studiu geotehnic B7852B855 
11_GPP12_Fatade existent_Fatada NV si NE,SE_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 plansa 11-Fatade existent_Fatada NV si NE,SE 
Acord de Parteneriat_2014RO16MP8PA001_SD.pdf 

7E8EAE112B7F5C076E2553AAA6328A18FED65C04FE237B5A6CE73A 05/07/2018 Acordul de parteneriat Romania 2014RO16MP8PA001 
4E092F3154 
GPP12_Oferte pt modernizare_SD.pdf 
C1800558D02D749D323BA8406D6EB196BB218693944BC34E709016E 4E9A2EA6F 

05/07/2018 oferte pentru modernizarea infrastructurii 
NE_DEVIZ GENERAL_GPP12_SOLUTIA MINIMALA_SD.pdf 

1CA01DF30FE800C7841BCA90574436C2FAE86CABA46FC3510132D5 05/07/2018 deviz general-solutia minimala 
2FED44C405 
NE_DEVIZ GENERAL_GPP12_VARIANTA OPTIMALA_SD.pdf 
203A16ED7FF4AEAA2F632D55C78FFBA3D784BC490252DBFD169618 ACDAAA23D0 

05/07/2018 deviz general-varianta optimala 
NE_Lista de echipamente lucrari servicii_GPP12_SD.pdf 

9E3782A08E7E35FF3FE61782F95366F42B19CED29B167EEDF3A17AF 05/07/2018 lista de echipamente lucrari servicii cu incadrarea acestora pe 
DA89B4DCC cheltuieli eligibile 

NE_Nota asumata privind incadrarea in standard de cost_GPP12_SD.pdf 
B9A88C25C5379DF62D86CEB812AF9749ECA62F48C1F5F6F3391965 D622719557 

05/07/2018 nota asumata de proiectant privind incadrarea in standarde de cost 
NE_oferta de pret manopera_SD.pdf 
1FFF650ECEF4069A40411E28EF7B3B7263CD71B94F4557CA29C43F 05/07/2018 oferta de pret pentru manopera B78A277F01 
oferta_platforma inclinata pentru persoane dizabilitati_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 oferta platforma de transport inclinata pentru persoane cu dizabilitati 
oferta_platforma transport persoane dizabilitati_SD.pdf 

B541FBDBE412A9F59E9BA90D4EE935E42BA8F72D516B496289B58A 05/07/2018 oferta pentru platforma transport persoane cu dizabilitati 
827A0915C6 
STRATEGIA EUROPA 2020 - SD.pdf 
863B76AF68E55ADB5A42DE8D4ABFC49573503171C2C89C71211516 F5C7CAA429 

05/07/2018 strategia europa 2020 
MAxigel_nr 18007627 Oferta de pret bucataire Gradinita_SD.pdf 
F73B1555015BADCED8E964D0BB512BD780360F81A2E262F4338B3F 05/07/2018 oferta de preturi pentru bucataria gradinitei 5B828BEF47 

Fişier Dată încărcare fişier Descriere 
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STRATEGIA GUVERNULUI ROMANIEI DE INCLUZIUNE A 
CETATENILOR ROMANI APARTINAND MINORITATII ROME-SD.pdf 
DE21741D9C781D44C8B50139A61947AAFD288C8A51D7A8D6F69495 CA8928F548 

05/07/2018 
strategia guvernului romaniei de incluziune a cetatenilor romani 
apartinand minoritatii rome 

Strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei - 
SD.pdf 

F9BD9C67CEEA8AE8F384EBC117C01275B1B3C0DFDAA70148D468C 05/07/2018 strategia nationala privind incluziunea sociala si reducerea saraciei 
BE8551B5FF3 
Strategia privind reducerea parasirii timpurii-SD.pdf 
0D34F9E087D1CCAA7DE3D6099A49222DFF97FAA580EB727A4297D7 3D2A905991 

05/07/2018 strategia privind reducerea parasirii timpurii a sistemului educational 
Oferta_Hendi_bucatarie Gradinita 12 Tulcea_SD.pdf 

8E1DCDDFC981C2BA485855EF9E42DB427E41722137F1B95EB7F8A3 05/07/2018 oferta pentru bucataria gradinitei-Hendi 
1DDE3E42DF 
oferta_Horeca_nr.78381 Necesar bucatarie spalatorieGPP12_SD.pdf 
C5F39F4539E2120E4661359F70DB594FECF6094C761FCC1A1C4584A CFB2CA5CE 

05/07/2018 oferta Horeca pentru necesarul bucatariei si spalatoriei-gradinita 
oferte_obiecte sanitare_SD.pdf 
F4D1886C475E95DB25E8B48D5C6D62989454B978912862D710D60D2 05/07/2018 oferta pentru obiectele sanitare 4B2C9FD20 
oferte_Omfal Educational_SD.pdf 
FC31AC985340CF663DDB6AD3E57B0BFB381169AE2ED5FEC9B2B80 A06DCE635AC 

05/07/2018 oferta Omfal educational 
CONTRACT_GPP12_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 contract servicii pentru realizarea documentatiei tehnico-economice si 
B7852B855 consultanta depunerea cererii de finantare 

TP-GPP12-ECHIPARE EDUCATIONALA_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 tema de proiectare pentru obiectivul de investiei 
NE_Audit_energetic_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 audit energetic B7852B855 
NE_Expertiza_Tehnica_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 expertiza tehnica 
Aquaserv_situatie hidranti exteriori_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 situatia hidrantilor exteriori pentru incendii B7852B855 
APM_clasare notificare_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 clasarea notificarii transmisa de autoritatea de mediu 
fisa post_responsabil AP_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 fisa postului pentru responsabilul cu achizitiile publice ale proiectului B7852B855 
fisa post_resp tehnic_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 fisa postului pentru responsabilul tehnic al proiectului 
CV_Gafar Sabri_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 CV responsabil tehnic Gafar Sabri B7852B855 
NE_Studiu_topo_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 studiu topografic vizat OCPI 
NE_GPP12_DALI_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 DALi parte scrisa-partea I B7852B855 
GPP12_Detalii camasuire pereti existenti Parter_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 detalii camasuire pereti existenti-parter 
NE_GPP12_DALI_2_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 DALI parte scrisa-partea II 
B7852B855 
Borderou rezistenta GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 borderou piese desenate-rezistenta 
GPP12_Plan camasuire pereti existenti Parter_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 plan camasuire pereti existenti 
B7852B855 
4_GPP12_Planuri existent_Parter_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 4_planuri existent_parter 
1_GPP12_Plan situatie si amplasament_Existent_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 1_plan situatie si amplasament-existent 
B7852B855 
2_GPP12_Plan situatie si amplasament_Propus_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 2_plan situatie si amplasament-propus 
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Fişier Dată încărcare fişier  Descriere 
3_GPP12_Planuri existent_Subsol_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 3_planuri existent_subsol 
B7852B855 
5_GPP12_Planuri existent_Etaj 1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 5_planuri existent_etaj 1 
9_GPP12_Fatade existent_Fatada NV si NE_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 9_fatade existent_fatada NV si NE 
B7852B855 
6_GPP12_Planuri existent_Acoperis_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 6_planuri existent_acoperis 
7_GPP12_Sectiuni existent_Sectiune AA_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 7_sectiuni existent_sectiune AA 
B7852B855 
8_GPP12_Sectiuni existent_Sectiune BB_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 8_sectiuni existent_sectiune BB 
10_GPP12_Fatade existent_Fatada NE si SV_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 10_fatade existent_fatada NE si SV 
B7852B855 
11_GPP12_Fatade existent_Fatada NV si NE,SE_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 11_fatade existent_fatada NV si NE, SE 
15_GPP12_Planuri propus_Etaj 1_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 15_planuri propuse_etaj 1 
B7852B855 
12_GPP12_Releveu fotografic_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 12_releveu fotografic 
13_GPP12_Planuri propus_Subsol_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 13_planuri propus_subsol 
B7852B855 
14_GPP12_Planuri propus_Parter_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 14_planuri propuse_parter 
16_GPP12_Planuri propus_Acoperis_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 16_planuri propuse_acoperis 
B7852B855 
17_GPP12_Sectiuni propus_Sectiuni_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 17_sectiuni propus_sectiuni 
18_GPP12_Fatade propus_Fatada NV si NE_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 18_fatade propus_fatada NV si NE 
B7852B855 
19_GPP12_Fatade propus_Fatada NE si SV_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 19_fatade propus_fatade NE si SV 
20_GPP12_Fatade propus_Fatada NV si NE, SE_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 20_fatade propus_fatada NV si NE, SE 
B7852B855 
21_GPP12_Simulari 3D_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 21_simulari 3D 
1_Instalatii electrice curenti slabi_Plan subsol_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 1_instalatii electrice curenti slabi_plan subsol 
B7852B855 
2_Instalatii electrice curenti slabi_Plan parter_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 2_instalatii electrice curenti slabi_plan parter 
3_Instalatii electrice curenti slabi_Plan etaj 1_SD.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 3_instalatii electrice curanti slabi_plan etaj 1 
B7852B855 
Borderou Instalatii GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 borderou piese desenaste_instalatii 
Extras_Informare_45405_GPP12_SD.pdf 

3725392D01B1EE89D11B5763DD94A6E33CC00A856A211B11057344A 05/07/2018 extrasde carte funciara pentru informare - carte funciara nr. 40456 
C6E45AA16 Tulcea 
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procedura organizare UIP_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 
procedura de organizare si functionare a unitatii de implementare a 
proiectului 

Acordul ISJ privind oportunitatea investitiei_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 05/07/2018 acordul inspectoratuluiscolar  judetean privind oportunitatea investitiei 
B7852B855 

Fişier Dată încărcare fişier Descriere 

NE_Prezentare_Oportunitate_GPP12_Echipare Educationala_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 
B7852B855 05/07/2018 descrierea sumara a investitiei propuse a fi realizata prin proiect 
Sentinta_validare in functie_primar_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 05/07/2018 sentinta de validare in functie a primarului 
Borderou arhitectura GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 borderou piese desenate-arhitectura 
declaratie eligibilitate TVA_5iul2018_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 
declaratia privind eligibilitatea TVA aferenta cheltuielilor ce vor fi 
efectuate in cadrul proiectului 

C.I SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 date de identificare-reprezentant legal 
HCL nr. 3 constituire consiliul local_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 HCL nr. 3 pentru constituirea Consiliului Local 
2018-buget-autofinantate SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 Buget autofinantare 
bilant-2017 SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 bilant 2017 
contul-de-rezultat-patrimonial-2017 SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 contul de rezultat patrimonial 2017 
contul-de-executie-2017 DS.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 contul de executie 2017 
gradul de indatorarea SD.pdf 
36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C BFAB6145068 

05/07/2018 gradul de indatorare 
indicatori-de-rezultat-2017 SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 indicatorii de rezultat 2017 
declaratie eligibilitate_4iul2018_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 declaratia de eligibilitate 
situatia-fluxurilor-de-trezorerie-2017 SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 situatia fluxurilor de trezorerie 2017 
declaratie angajament_4iul2018_GPP12_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 declaratia de angajament 
registrul-garantiei-publice-locale SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 registrul datoriei publice locale 
situatia-activelor-si-datoriilor-2017 SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

05/07/2018 situatia activelor si datoriilor 2017 

Atribute proiect 

  

Tip proiect: 

Proiect major: 

CCI: 

Proiecte de investiţii în 
infrastructură 

NU 

Proiectul figurează în lista Proiectelor Majore 
(PM): Proiect fazat: 

NU 
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NU 

Proiectul face parte dintr-o reţea 

transeuropeană: Operaţiunea este Plan de 

Acţiune Comun (PAC): 

Codul comun de indentificare al planului de acţiune 
comun: 

NU 

NU 

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

constitui ajutor de stat: 

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

NU 

NU 

NU 

Proiectul este generator de 
venit: 

NU

Proiectul este asociat cu site-ul 

Natura 2000: Relevant pentru 

mecanismul ITI DD: 

Proiectul este instrument 
financiar: 

NU

DA 

NU

Responsabil de proiect 

Nume şi prenume : 

Funcţie : 

Telefo

n : Fax : 

Adresă  e-

mail : 

Persoană de contact 

Tarara Silvia 

consilier 

0746073920 

0240517736 

silvia.tarara@gmail.com 

Nume şi prenume : 

Funcţie : 

Telefo

n : Fax : 

Adresă  e-

mail : 

Capacitate solicitant 

Tarara Silvia 

consilier 

0746073920 

0240517736 

silvia.tarara@gmail.com 

Lider - MUNICIPIUL TULCEA 
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Sursa de cofinanţare 
Buget local 

Calitatea entităţii în proiect 

Cod CAEN relevant 

Capacitate administrativă 
In ceea ce priveste capacitatea operationala de implementare a proiectului, Primaria Tulcea a derulat 
o serie de proiecte finantate prin fonduri europene si nationale ce a dus la o familiarizare a angajatilor 
Primariei cu necesitatile acestor tipuri de proiecte, in special in ce priveste managementul tehnic si 
financiar al proiectului. 
Activitatea echipei de proiect va fi verificata prin procedura de monitorizare existenta la nivelul 
primariei. Din punct de vedere material, Primaria dispune de toate echipamentele necesare pentru 
implementarea si managementul proiectului atat calculatoare moderne si accesorii aferente precum si 
birotica si mijloace de transport. 
Principalele riscuri sunt legate de realizarea la termen a activitatilor proiectului si rambursarile 
intarziate ale sumelor solicitate la plata. In etapele proiectului, atat firma de consultanta cat si 
angajatii primariei au obligatia predarii unor rapoarte riguroase de progres prin care se identifica 
potentialele intarzieri si masurile ce se impun. Competentele personalului de a implementa proiecte 
au fost dobandite in experienta profesionala, respectiv prin participarea directa in managementul 
proiectelor derulate, care si-au îndeplinit în totalitatea lor obiectivele. 
Echipa de proiect este formata din: 
Grigore Alexandru - manager 
proiect Gafar Sabri - 
responsabil tehnic 
Unguru Roxana - responsabil achizitii 
Ivascu Fanica - responsabil financiar 

Capacitate financiară 

In ceea ce priveste capacitatea financiara, Primaria Tulcea conform documentelor financiare atasate, 
are o situatie financiara foarte buna ceea ce permite asigurarea contribu?iei proprii respectiv 2% din 
valoarea proiectului, precum si asigurarea fluxului financiar pana la rambursarea cererilor de plata de 
catre autoritatea competenta. 
De asemenea ne asumam finantarea tuturor costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente 
proiectului precum si asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului in 
conditiile rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. In pregatirea 
acestui proiect am calculat un grad de indatorare de 1,42% respectiv un grad de autofinantare de 
55.47% la finalul exercitiului financiar 2017. 
Acesti indicatori financiari permit asigurarea de catre Primaria Tulcea a capacitatii financiare 
necesare implementarii proiectului. In ceea ce priveste rambursarea intarziata, Primaria are 
capacitatea financiara de a sustine realizarea la termen, conform diagramei proiectului, a activitatilor, 
pana la rambursarea de catre autoritatile competente. 

Capacitate tehnică 
Pentru asigurarea capacitatii tehnice se va achizitiona echipa de consultanta pentru managementul 
proiectului alcatuita din experti cu pregatire necesara implementarii proiectului in mod eficient. 
Cerintele privind studiile, calificarile si experienta profesionala riguroasa din caietul de sarcini 
aferent documentatiei privind atribuirea contractului de achizitii de servicii pentru realizarea 
documentatiei tehnicoeconomice si consultanta pentru cererea de finantare cu S.C. NOVART 
ENGINEERING S.R.L. - S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. - S.C. PERFORMA 
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ARHITECTI SI INGINERI S.R.L., reprezentatä prin Liderul Asocierii S.C. NOVART 
ENGINEERING S.R.L. Obiectul prezentului contract este achizitia publicä de servicii pentru 
actualizarea documentatiilor tehnico — economice, consultanta pentru cererile de finantare 
(intocmire, depunere, evaluare aprobare) pentru obiectivul propus. 

Capacitate juridică 
UAT Tulcea este o persoana juridica de drept public din judetul Tulcea in virtutea faptului ca poseda 
un patrimoniu propriu, are organizare autonoma si isi exercita autoritatea in limitele administrativ-
teritoriale stabilite. Primaria municipiului Tulcea se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor 
Legii nr. 215/ 2001 - Legea administratiei publice locale si a Regulamentului de organizare si 
functionare. 
UAT Tulcea sprijina constituirea grupurilor de lucru intre ONG-uri si Administratia Publica Locala 
pentru elaborarea unor programe de dezvoltare in domeniul invatamantului, sanatatii, culturii, 
mediului finantate de la bugetul local în baza Legii nr. 350/ 2005, legea privind finantarile 
nerambursabile acordate de la bugetul local pentru activita?i nonprofit de interes local. 
Referitor la activitatile de implementare a proiectelor, de indeplinirea obiectivelor, calitatii cerute si a 
termenelor de proiect, UAT Municipiul Tulcea dispune de resurse de personal pregatite profesional in 
managementul proiectelor cu finan?are nerambursabila si cu capacitate de coordonare eficienta a 
activitatii. 
In legatura cu imobilul modernizat, trebuie specificat faptul ca se afla situat in intravilanul localitatii 
Tulcea, este domeniu public de interes local – UAT MUNICIPIUL TULCEA, conform Act Normativ 
nr. 1360 din 27.12.2001 emis de Guvernul Romaniei (HCL 127/24.09.2015 emisa de Consiliul Local 
al Municipiului Tulcea, HCL nr. 133/30.10.2008 ANEXA 4 la HCL nr. 133/30.10.2008, HCL nr. 
125/12.07.2001, ANEXA NR. 2 la HCL nr. 125/12.07.2001, avand intabulat dreptul de proprietate. 

 

ROMÂNIA 

Componenta 1 

Informaţii proiect 
Regiunea 

Judeţul 

Localitatea 

Sud-Est 

Tulcea 

Municipiul Tulcea 

Gradinita cu program prelungit nr.12, este amplasata in zona centrala 
a municipiului Tulcea, fiind frecventata de un numar de 150 de copii, 
impartiti in sase grupe. Adresa este strada 24 Ianuarie, nr. 2. Terenul 
pe care se afla Gradinita cu Program prelungit nr. 12 se afla situat in 
intravilanul localitatii Tulcea, fiind domeniu public de interes local, 
suprafata totala teren = 1129 mp. Cladirea gradinitei are 309 mp, 
bucatarie si sala de mese 215 mp, acestea doua fiind cladirile ce fac 
obiectul investitiei. 
Cladirea se invecineaza: 
- la nord: domeniu public - Consiliul Local Tulcea (locuinte colective); 
- la sud: domeniu public - Consiliul Local Tulcea (Aleea 24 Ianuarie), 
- la est: domeniu public (strada 24 Ianuarie), 
- la vest: domeniu privat (S.N.T.C. Romtelecom S.A.). 
Imobilul se afla situat in intravilanul localitatii Tulcea, fiind domeniu 
public de interes local 
– UAT MUNICIPIUL TULCEA, conform Act Normativ nr. 1360 din 
27.12.2001 emis de Guvernul Romaniei (HCL 127/24.09.2015 emisa 
de Consiliul Local al Municipiului Tulcea, HCL nr. 133/30.10.2008 
ANEXA 4 la HCL nr. 133/30.10.2008, HCL nr. 125/12.07.2001, ANEXA 

Localizare proiect 
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NR. 2 la HCL nr. 125/12.07.2001, avand intabulat dreptul de 
proprietate. 
Nu exista servituti existente pe imobil (conform Cod Civil, PUG, 
RLUMT sau titlu de proprietate). 
Numarul cadastral aferent obiectivului de investitii este 40546. 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al investitiei MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZATOARE 
GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE 
EDUCATIONALA corespunde cu obiectivele programului de finantare: 
POR/2017/10/10.1/10.1a, Axa prioritara 10 - Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de 
investitii 10.1 Investitiile în educatie si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobandirea 
de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si 
formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si 
invatamantului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de parasire a sistemului, dedicat 
Investitiei Teritoriale Integrate Delta Dunarii, conform ghidului specific. 
Investitia GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT se integreaza unei strategii de modernizare a 
infrastructurii sociale (in acest caz de educatie si invatamant) atat pe plan local cat si la scara 
judetului si implicit a tarii. Investitia urmareste reabilitarea , modernizarea si dotarea gradinitei. In 
realizarea prezentului studiu au fost respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare 
viitoare, permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de rezistenta si 
amplasarea echipamentelor. 
Pentru a raspunde nevoilor pe termen mediu si lung, în acord cu Strategia Europa 2020 si 
Beneficiarul si-a propus obiective precum: 
- asigurarea accesului tuturor copiilor la o educatie de calitate si cresterea ratei de succes scolar; 
- asigurarea si controlul calitatii procesului si serviciilor educationale prin crearea unui mediu 
educational stimulativ si proiectarea de oferteeducationale adaptate beneficiarilor directi; 

- dezvoltarea parteneriatului educational intra si inter institutional, la nivel local si judetean. 
Participarea cadrelor didactice la activitatile de formare în context european si în proiecte de 
parteneriat strategic pentru inovare si schimb 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Reabilitarea si modernizarea cladirii la cele mai inalte standarde conform cerintelor actuale 

astfel incat procesul educativ sa se desfasoare in conditii normale; 

2. Imbunatatirea starii infrastructurii aferente Gradinitei cu program prelungit nr 12, Tulcea prin 
lucrari de consolidare a cladirii si amenajari interioare 

3. Cresterea nivelului de dotare al unitatii de Invatamant cu sisteme informatice si didactice 
moderne, pentru cresterea accesului la informatie si crearea bazelor pentru utilizarea noilor 
tehnologii; 

Obiective proiect 
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Detalii rezultat - Componenta 1 
1. Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta fiind rezultatul asteptat 

si valoarea estimata la finalul implementarii proiectului. Avand in vedere ca obiectivul 
proiectului este modernizarea infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de 
copii participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al proiectului. 
Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale necesare in procesul educational. In 
realizarea prezentului studiu au fost respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare 
viitoare, permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de rezistenta si 
amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in categoria prescolar. 
La finalizarea implementarii proiectului, Primaria Tulcea va asigura costurile de operare si 
intretinere ale gradinitei. Astfel au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. La nivelul unitatii de 
infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 copii in categoria de varsta relevanta, 
luandu-se in calcul cazurile persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu 
dizabilitati, dintre care:                - fete 48% 
               - baieti 52% 

 

Mediul socio-economic din judetul Tulcea reflecta un grad ridicat de defavorizare a localitatiilor si 
comunitatilor. Se poate vorbi de un fenomen de crestere a numarului de copii proveniti din medii 
defavorizate (Centre de Plasament, familii dezorganizate, familii monoparentale, familii cu o situatie 
precara), precum si de o diminuare a interesului si/sau a capacitatii familiei de a sustine pregatirea 
scolara a copilului. Totodata, gradul sporit de marginalizare a unor comunitati reprezinta cauze ale 
lipsei de acces la educatie de calitate si a existentei disparitatilor in mediul educational. 
In elaborarea proiectului s-a pornit de la Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei. 
Orizonturi 2013-2020 coroborata cu Strategia privind reducerea parasirii timpurii a scolii în 
Romania. Astfel a fost elaborata la nivel judetean Strategia de Dezvoltare a ISJ Tulcea prin 
implementarea de proiecte cu finantare europeana. 
Investitia Gradinita cu Program Prelungit se integreaza unei strategii de modernizare a infrastructurii 
sociale (in acest caz de educatie si invatamant) atat pe plan local cat si la scara judetului si implicit a 
tarii. In realizarea prezentului studiu au fost respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare 
viitoare, permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de rezistenta si 
amplasarea echipamentelor. 
Pentru a raspunde nevoilor pe termen mediu si lung, Beneficiarul si-a propus obiective precum: 
- asigurarea si controlul calitatii procesului si serviciilor educationale prin crearea unui mediu 
educational stimulativ si proiectarea de oferteeducationale adaptate beneficiarilor directi; 

- dezvoltarea parteneriatului educational intra si inter institutional, la nivel local si judetean. 
Pe termen mediu si lung, este necesara identificarea unor amplasamente disponibile si adecvate (atât 
din punct de vedere al regimului funciar, cât si din acela al formei, dimensiunilor si accesibilitatii) 
pentru echilibrarea teritoriala a retelei de dotari de invatamant prescolar si scolar. Totodata, desi 
numarul copiilor inscrisi in gradinite este in scadere, disparitia in anul 2010 a 44% din numarul de 
gradinite existente în anul 2009, creste gradul de solicitare a unitatilor de invatamant destinate 
prescolarilor. 

In ceea ce priveste complementaritatea proiectului cu alte proiecte finantate in cadrul altor programe 
operationale/axe prioritare/prioritati de investitii/obiective specifice mentionam urmatoarele proiecte 
relevante: 

Rezultate aşteptate 

Context 
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1. SMIS 7901 "IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE INFRASTRUCTURA PUBLICA 
URBANA, ZONA URBANA VEST MUNICIPIUL 

TULCEA" data inceput 13.10.2011, finalizat pe 30 iulie 2016, valoarea totala proiect 29,566,557.85 
lei, valoare totala eligibila 
21,754,263.76 lei obtinuta prin finantare nerambursabila europeana. Realizarea investitiei va 
determina imbunatatirea starii sanitare si cresterea confortului edilitar al locuitorilor din municipiul 
Tulcea, protejand si salubrizand totodata mediul ambiant. Acest proiect este complementar cu 
proiectul privind modernizarea Gradinitei cu program prelungit prin reabilitarea acestor infrastructuri 
rutiere la standardele europene care faciliteaza accesul copiilor prescolari din cadrul orasului la 
gradinita. 

2. SMIS 7902 "IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII SERVICIILOR SOCIALE, RESPECTIV 
ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE 

PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII ZONA URBANA 
VEST MUNICIPIUL TULCEA", data inceput 
14.10.2011, finalizat pe 11.11.2011, valoare totala proiect 2,971,451.12, valoare totala eligibila 
1,554,965.92 lei. Obiectivul principal al acestui proiect este achizitionarea si instalarea sistemului de 
supraveghere necesar pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune - 
municipiul Tulcea. Scopul acestui proiect este protejarea intregii populatii din zona de actiune urbana 
a municipiului Tulcea. Prin Implementare se urmareste scaderea ratei criminalitatii, scaderea timpilor 
de interventie in situatii de urgenta, scaderea numarului focarelor de violenta, cresterea ratei de 
solutionare a cazurilor, cresterea sigurantei si linistii publice. Consideram ca acest proiect este 
complementar deoarece ofera siguranta atat copiilor prescolari cat si familiilor acestora. 

3. SMIS 63815 "REABILITARI SI DOTARI INVESTITIONALE SCOALA DE ARTE SI MESERII 
COLEGIUL AGRICOL N. CORNATEANU 
MUNICIPlULUI TULCEA", data inceput 14.10.2014, finalizat pe 11.11.2015, valoare totala proiect 
2,971,451.12, valoare totala eligibila 1,554,965.92 lei. 

Prin implementarea acestui proiect Primaria Municipiului Tulcea doreste: 
- sa reabiliteze/modernizare infrastructura scolara si sa doteze cu echipamente noi; 
- sa asigure accesul tuturor copiilor la o educatie continua si de calitate cat si cresterea ratei de succes 
scolar si reducerea abandonuluiscolar. 

Complementaritatea se regaseste in sustinerea educatie continue si reducerea abandonului scolar. 

 
Justificarea proiectului porneste de la necesitatile identificate la nivel judetean si local in domeniul 
educational. Astfel cresterea numarului de copii din medii defavorizate precum si a gradului de 
abandon scolar creaza o serie de inegalitati la nivel local in ce priveste aspectul educational. Primaria 
Tulcea are permanent în vedere sa-si dezvolte capacitatea institutionala si administrativa de a atrage 
fonduri europene prin implementarea de proiecte inovative, astfel incat: 
- Cazurile si riscurile de abandon scolar în judetul Tulcea sa se reduca cat mai mult posibil; 
- Prescolarii sa beneficieze de programe educationale care sa le creasca motivatia pentru urmatorul 
ciclu scolar; 

- Pregatirea prescolarilor cu metode moderne pentru integrarea in invatamantul primar; 
- Cadrele didactice sa beneficieze de oportunitati cat mai diverse de dezvoltare profesionala; 
- Parintii copiilor sa beneficieze de informare, sprijin si consiliere in problemele cu care se confrunta 
in procesul de educatie;- Unitatile scolare sa-si modernizeze resursele didactico-materiale la 
standarde ultramoderne; - Comunitatea sa beneficieze de cresterea nivelului si a standardelor de 
educatie. 

Justificare 
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Participarea cadrelor didactice la activitatile de formare în context european si in proiecte de 
parteneriat strategic pentru inovare si schimb de bune practici la nivel judetean si national vor 
determina imbunatatiri pe toate ariile prioritizate prin obiectivele strategice precizate anterior. 
Elementele de mai sus evidentiaza necesitatea modernizarii acestei gradinite la nivelul orasului 
Tulcea fiind prioritizata la nivel local. Mediul de invatare, desfasurat intr-o atmosfera calda si 
monitorizata, caracterizata prin disciplina copiilor, a cadrelor didactice, a intregului personal al 
gradinitei, un demers ordonat al activitatii de joc si invatare si un mediu atractiv de activitate, spatii 
educationale bine intretinute si dotate corespunzator cu echipamente, materiale si mijloace didactice, 
corelate cu cresterea performantelor. Acesta este temeiul pentru care includem mediul de invatare în 
categoria aspectelor pe care ne propunem sa le dezvoltam. 
In prezent, misiunea unei astfel de structuri, care vizeaza cladirile cu functiune de unitate de 
invatamant, pun accent pe crearea cadrului functional favorabil schimbarii si cresterii calitatii 
activitatilor instructive-educative. Acestea au ca scop atat dezvoltarea comunitatii locale, cat si 
dezvoltarea personala a indivizilor – in cazul de fata al copiilor, viitori adulti. Valorile care dau 
perspectiva si coerenta in desfasurarea activitatilor instructive-educative sunt acelea care fac posibila 
dezvoltarea individului si pregatirea acestuia pentru viata. Aceste valori dovedesc ca pot fi atinse 
(prin alte exemple de modernizare) cu ajutorul diverselor dotari adecvate, resurse materiale si 
instrumente de lucru. Aceasta strategie face posibila ameliorarea si perfectionarea activitatilor de 
ordin comun intr-o localitate. 
Prezentul proiect isi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care 
se confrunta învatamântul si anume insuficienta unitatilor de învatamânt dotate la standarde moderne 
care sa asigure accesul la un proces educational de calitate. Obiectivul general al proiectului îl 
constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie pentru asigurarea unui proces educational 
la standarde europene si a cresterii participarii populatiei prescolare la procesul educational, totodata 
participand la atingerea obiectivelor orizontale în domeniul egalitatii de sanse, protejarea mediului si 
dezvoltare durabila. 
Scopul proiectului este cresterea calitatii sistemului de invatamant si imbunatatirea infrastructurii 
educationale prin oferirea de conditii adecvate desfasurarii procesului instructiv - educativ. 
Importanta obiectivului de investitii deriva din necesitatea punerii la dispozitie a resurselor materiale 
necesare pentru asigurarea minimului de dotari si a spatiilor adecvate desfasurarii activitatilor 
educationale, impunandu-se astfel investitii pentru reabilitarea, îmbunatatirea, si echiparea 
infrastructurii educationale din învatamântul obligatoriu. 
In mod concret, la nivelul orasului Tulcea, populatia a cunoscut un declin demografic in ultimii ani 
care se perpetueaza si in prezent. Fata de anul 2002, se constata o reducere a totalului populatiei, 
scadere determinata in principal de sporul natural scazut si rata de migratie ridicata. Proiectul 
urmareste sa raspunda astfel necesitatilor identificate si sa asigure atat spatiul necesar unui proces 
educational modern la nivel prescolar, dar si sa ofere baza necesara continuarii in sistemul scolar in 
vederea reducerii ratei de abandon. 
Principala motivatie in sustinerea acestui proiect o constituie dorinta si nevoia de a crea o institutie 
care sa aiba un rol major in formarea capitalului uman, copiilor- viitori adulti ai societatii. Pe langa 
satisfacerea acestor cerinte educationale, el ar mai trebui sa raspunda astazi si nevoilor de formare, 
transformandu-se intr-un adevarat centru de invatamant. 
Din cele prezentate mai sus rezulta necesitatea investitiei luand in calcul si urmatoarele: 
1. Specificul procesului de invatamant desfasurat in obiectivul vizat, caracterizat de: 
• Implementarea unor metode moderne, interactive de invatare, simulare si aplicare a conceptelor si 
abilitatilor deprinse; 

• Caracter incluziv marcat, puternic orientat catre integrarea minoritatilor dezavantajate si oferirea de 
sanse egale; 

• Eforturi de sustinere a mobilitatii copiilor si de integrare a acestora, eradicarea abandonului 
prescolar; 

• Profil educational inalt coerent cu specificul economiei regionale si locale, aliniat cu prioritatile de 
dezvoltare regionala si cu tendintele deevolutie ale pietei muncii locale si regionale; 

2. Constrangerile cu care se confrunta procesul de invatamant implementat: 
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• spatii de invatamant, joaca, activitati si somn necorespunzatoare; 
• dotare incompleta cu echipamente necorespunzatoare in raport cu procesul educational care se 
urmareste a fi implementat sistematic inaceasta unitate de invatamant; 

• necesitati stringente de modernizare / refunctionalizare / igieinizare a unora dintre spatiile existente; 
3. Starea tehnica actuala a obiectivului de investitii, care este necorespunzatoare din punctul de 
vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, sub multiple aspecte (eficienta 
energetica a acestora, starea tehnica a instalatiilor existente, respectarea caracterului arhitectural al 
cladirilor, etc.), cu implicatii negative directe asupra confortului termic si a eficientei utilizarii 
instalatiilor si a spatiilor existente. 

 

Proiectul propus va avea efecte directe si indirecte asupra mai multor categorii de beneficiari, 
identificati in functie de gradul in care vor beneficia si de avantajele determinate de modernizarea 
unei gradinte cu program prelungit in orasul Tulcea. 
Supravegherea si ingrijirea copiilor sub aceasta forma de program prelungit dateaza din anul 1972 
insa, cladirea este mult mai veche fiind construita in anul 1880. Constructia a suferit o reabilitare in 
anul 2007, dupa care s-au efectuat doar lucrari de igienizare. In anul 1992 sau construit si restul 
corpurilor, respectiv corpul C2- Bucataria si Sala de mese. Ambele extinderi suplimentare corpului 
C1, cu regim de inaltime subsol si parter au aparut din necesitatea satisfacerii cerintelor mereu 
crescande ale parintilor de a-si inscrie copiii la gradinita, generate si de pozitionarea excelenta a 
obiectivului. 
Corpul C2– Bucataria si sala de mese, este o constructie independenta amplasata langa Corpul C1, 
avand ca functiune principala prepararea si locul de servire a mesei pentru toti inscrisii la gradinita. 

Grupul tinta al proiectului a fost identificat pe baza datelor statistice furnizate astfel: 
1. BENEFICIARI DIRECTI: COPII IN VARSTA DE 3-5 ANI din Orasul Tulcea. 
Conform datelor statistice, numarul popula?iei de vârsta prescolara (3-5 ani) in perioada 2012-2016 
in orasul Tulcea este: 
2012: 2698 copii 
2013: 2631 copii 
2014: 2523 copii 
2015: 2409 copii 
2016: 2314 copii 
2. Conform legislatiei in vigoare numarul de locuri intr-o unitate de invatamant prescolara (3-5 ani) 

este de 25 locuri/ gradinita.Beneficii rezultate din implementarea proiectului: 
1. Modernizarea constructiei cu dotari conform standardelor europene. Capacitatea constructiei 
este de 150 locuri pentru prescolari. Spatiul functional este flexibil si a fost proiectat astfel incat 
sa permita cu modificari minore organizari spatiale-configurative diferite. 2. Pentru formarea 
competentelor de baza pentru toti copiii si refacerea echitatii in educatie astfel incat sa favorizeze 
pregatirea profesionala ulterioara si participarea la via?a activa, se va actiona prin: 
- servicii de educatie la un inalt nivel de calitate; 
- se va urmari socializarea si educarea copiilor in vederea adaptarii si integrarii cu succes in via?a de 
scolar; 

- siguranta si securitate pe parcursul participarii la procesul instructiv-educativ care se va desfasura in 
cadrul acestei gradinite; 

- toate cadrele didactice din unitate vor fi titulare, foarte bine pregatite in acord cu noile metode 
curriculare; 

- va exista un personal didactic auxiliar si nedidactic, profesionist; 
- formarea competentelor necesare integrarii in sistemul de invatamant primar ; 
- formarea atitudinilor moral-civice necesare pentru a face fata solicitarilor cu care viata îi va incerca 
(violenta, imoralitatea, abandonscolar, etc.); 

Grup ţintă 
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- sanse egale la instruire. 
2. BENEFICIARI INDIRECTI: CADRELE DIDACTICE, FAMILIA, COMUNITATEA LOCALA 
Rolul familiei in educarea copilului si adolescentului este definitoriu. 
Grupul tinta principal al acestui proiect il constituie copiii prescolari, dar la acest grup tinta putem 
ajunge prin cadrele didactice, familia, comunitatea locala– care reprezinta un grup ?inta secundar. 
Sprijinirea activitatilor de invatare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea informatiei la nevoile 
si nivelul de intelegere a elevilor. Consolidarea rolului scolii ca principala institutie de educatie si 
invatamant si racordarea la cerintele contemporane, presupune urmatoarele directii majore de ac?iune 
in strategia dezvoltarii institutionale: 
- Sprijinirea cadrelor didactice in aplicarea curriculum-ului national, respectiv in dezvoltarea de 
curriculum la nivelul scolii, pe domenii: 
adaptarea la grupurile tinta, alegerea continuturilor adecvate, stabilirea strategiilor si mijloacelor care 
sa favorizeze dezvoltarea individuala si personala a elevilor, practicarea unei evaluari formative si 
stimulative; 
Cresterea calitatii invatamantului, a performantelor generale ale tuturor elevilor si ob?inerea de 
performante superioare ale invatarii, prin dezvoltarea unui nou sistem de monitorizare si control al 
calitatii in invatamant, centrat pe performante si competitivitate, in concordanta cu Legea Calitatii. 
Proiectarea unui plan de scolarizare adaptat cerintelor elevilor si comunitatii locale. Beneficiarii 
indirecti au fost consultati in faza de pregatire a proiectului in vederea optimizarii activitatilor de 
implementare al acestuia precum si a sustenabilitatii proiectului pe termen lung. 

 

Descriere/Valorificarea rezultatelor 
La finalizarea implementarii proiectului, Primaria Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere 
ale gradinitei. Astfel au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de mententanta, cat si 
pentru cele direct aferente procesului educational. 
Dotarea gradinitei cu echipamente informatice, care sunt folosite atat pentru activitatile de abilitare 
computeriala a copiilor, a cadrelor didactice, este relativ buna cantitativ, insa cu siguranta trebuie 
imbunatatita din punct de vedere calitatativ. Remarcam o perceptie buna din partea parintilor si a 
autoritatilor locale în privinta gospodaririi resurselor, cu deosebire a celor materiale si financiare, 
pentru ameliorarea conditiilor de activitate din gradinita. Prin diversele activitati extracurriculare 
derulate în unitate, atât la nivel local, cât si la nivel judetean, national, corelate cu chestionarele de 
satisfactie aplicate parintilor, consideram ca am contribuit la promovarea imaginii gradinitei. 
Existenta unei noi perspective manageriale a condus la conturarea unei noi viziuni si a unei misiuni 
specifice gradinitei, care sa orienteze, sa dea directia dezvoltarii educationale a comunitatii. 
Primaria isi asuma toate costurile ulterioare din bugetul local privind mentinerea standardului 
educational si a echipamentelor moderne necesare procesului educational precum si asigurarea 
personalului necesar atat educational cat si administrativ. 

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

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea 

proiectului(şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau 

concesiune; tip de contract etc.) Transferabilitatea rezultatelor 

Sustenabilitate 
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Referitoare la proiect 
Proiectul contribuie la MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZATOARE 
GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, 
MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCATIONALA corespunde cu obiectivele 
programului de finantare: POR/2017/10/10.1/10.1a, 
Axa prioritara 10 - Îmbunatatirea infrastructurii educa?ionale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile 
în educatie, si formare, inclusiv în formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare 
pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare. 
Investitia GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT se integreaza unei strategii de modernizare a 
infrastructurii sociale (in acest caz de educatie si invatamant) atat pe plan local cat si la scara 
judetului si implicit a tarii. Investitia urmareste modernizarea unor spatii functionale noi, moderne, 
necesare in viata locuitorilor orasului. 
Prin modernizarea gradinitei cu program prelungit tinand cont de datele demografice la nivel local, 
precum si analiza interna a nivelului de interes in inscrierea copiilor la gradinita, s-a stabilit ca 
indicator cuantificabil, un numar de 150 de prescolari participanti in procesul educational. 
Obiectivul acestui proiect se integreaza si in Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei 
Dunarii prin consolidarea serviciilor prestate de gradinite si crese prin dezvoltarea, sustinerea, 
reabilitarea si acordarea de echipamente pentru cresterea accesului la educatie si ingrijire pentru 
copiii prescolari. 

Referitoare la SUERD 
SUERD este a doua strategie macro-regionala a UE, preluand modelul de cooperare dezvoltat prin 
Strategia UE pentru Marea Baltica (adoptata în 2009) cu adaptare la specificul regiunii dunarene. 
Strategia UE pentru Regiunea Dunarii cuprinde teritorial bazinul hidrografic al Dunarii. La Strategia 
Dunarii participa 14 state: 9 state membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croa?ia, 
Germania – ca stat federal si prin landurile Baden-Württemberg si Bavaria, Slovacia, Slovenia, 
Ungaria) si cinci state ne-membre UE (Bosnia-Her?egovina, Muntenegru, Serbia, Republica 
Moldova si Ucraina). 
Beneficiile majore pe care Strategia le aduce municipiului Tulcea sunt: 
- Dezvoltarea calitatii vietii, prin cresterea competitivitatii si a atractivitatii localitatilor dunarene; In 
acest scop municipiul Tulcea a demaratlucrari de reabilitare a spatiilor de invatamant in vederea 
modernizarii unita?ilor de înva?amânt prescolar. Acest obiectiv din Strategia SUERD este coroborat 
si cu obiectivul acestui proiect. 

- Obtinerea de avantaje economice prin încheierea de parteneriate de afaceri si prin cooperari 
„incrucisate” intre sectorul public si celprivat; 

- Atragerea de investitii în domenii strategice precum infrastructurile de transport, mediu si energie. 
- Cooperarea transnationala, care va genera transfer de expertiza si competente la nivelul 
administra?iei locale. 

- Contributia la cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor structurale si de investitii ce revin 
municipiului Tulcea. 
Aria prioritară SUERD 

Dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere prin cercetare, educaţie şi tehnologii ale informaţiei 

Referitoare la alte strategii 
Obiectivul proiectului coroboreaza cu obiectivele din strategiile nationale si europene: 
1. STRATEGIA EUROPA 2020: sa efectueze investitii eficiente în sistemul de învatamânt si de 
formare la toate nivelurile scolare; saamelioreze rezultatele în domeniul educatiei in vederea 
reducerii abandonului scolar timpuriu; sa aplice masuri in vederea sustinerii grupurilor cu un grad de 

Relevanţă 
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risc ridicat: familiile monoparentale, femeile în varsta, minorita?ile, romii, persoanele cu handicap si 
cele fara adapost; 

2. ACORD DE PARTENERIAT 2014-2012. Sa se imbunatateasca dotarile gradinitelor in 
conformitate cu prioritatile Strategiei Nationalepentru reducerea PTS; 

3 STRATEGIA NATIONALA  PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALA SI REDUCEREA 
SARACIEI PENTRU PERIOADA 2015-2020: 
Eliminarea inegalitatilor de ordin social si economic care impiedica copiii aflati in situatii de 
vulnerabilitate sa participe la invatamantul prescolar prin: imbunatatirea calitatii sistemului ECEC si 
promovarea la nivelul sistemului educational a unei abordari incluzive si echitabile; dezvoltarea unui 
sistem de evaluare riguroasa a frecventei si cresterea numarului de zile/ore pe care copiii le petrec în 
gradinita; cresterea nr. de microbuze scolare pentru a acoperi transportul copiilor prescolari la 
gradinita. 

4. STRATEGIA GUVERNULUI ROMANIEI DE INCLUZIUNE A CETATENILOR ROMANI 
APARTINAND MINORITATII ROME PENTRU 

PERIOADA 2014-2020: - sporirea accesului la educatia timpurie a copiilor apartinand minoritatii 
rome. 

5. STRATEGIA PRIVIND REDUCEREA PARASIRII TIMPURII A SCOLII: 
- reabilitarea si echiparea moderna a gradiniei. 
6. Obiectivul acestui proiect se integreaza si in Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila a Deltei 
Dunarii. 

Strategii relevante: 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030)  - Pilonul 1: Protecţia resurselor 
naturale şi a  mediului 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea 
durabilă, în scopul de a sprijinieconomia locală şi oportunităţile locale de îmbunătăţire 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU 

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

- Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 
pentru perioada 2015-2020 

- Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România 

- Acord de Parteneriat 2014-2020 

 

Identificam mai jos riscurile asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale sau de mediu) ce pot 
interveni pe parcursul perioadei de implementare a proiectului. 
Tehnice: 
- Executia deficitara a proiectului 
- Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrariiMediu: 
- Poluarea sau cataclisme 
- Fenomente meteorologice rare/seismeFinanciare: 
- Neaprobarea finantarii 
- Intarzierea platilorLegale: 

Riscuri 
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- Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii- Schimbari ale 
cadrului legislativ in domeniu Institutionale: 

- Lipsa colaborarii institutionale 
- Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materialePutem desena schematic 

riscurile astfel: 
-Interne - elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-
o proiectare si planificare riguroasa 
-Externe – nu depind de beneficar, pot fi contracarate printr-un management adecvat al riscului 

Detaliere riscuri 
Nr. 
crt. 

 
Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului 

1. RISCURI TEHNICE: 
1.1. Riscuri interne: 
- executarea necorespunzatoare a unora 
dintre lucrarile deconstructii; 
- nerespectarea graficului de executie;- 
nerespectarea clauzelor contractuale a unor 
contractanti/subcontractanti. 
1.2. Riscuri externe: 
- deteriorarea infrastructurii cauzata de o 
intretinere si/sauexploatare necorespunzatoare. 

1.1. Riscuri interne: 
Gradul de risc acceptat: asigurat 
Strategia de abordare a riscului: împartire si 
control. Contracararea riscului: încheierea unor 
contracte ferme cu ajutorul unor firme 
specializate, astfel încat sa existe masuri de 
penalizare pentru nerespectarea termenilor 
contractuali. 
1.2. Riscuri externe: 
Contracararea riscului: riscurile externe sunt dificil 
de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc 
independent de actiunile intreprinse de 
managerul de proiect sau de celelalte entitati 
implicate. 

2. 
2. RISCURI DE MEDIU 
2.1. Riscuri interne: 
- Poluarea factorilor de mediu, pe durata 
lucrarilor deconstructii; 
- Evenimente meteorologice si seismice care 
conduc laîntarzierea si nerealizarea conforma a 
proiectului 
2.2. Riscuri externe: - Evenimente meteorologice 
si seismice care conduc la întarzierea si 
nerealizarea conforma a proiectului 

2.1. Riscuri interne: 
Gradul de risc acceptat: asigurat 
Strategia de abordare a riscului: împartire si 
control. Contracararea riscului: încheierea unor 
contracte ferme cu ajutorul unor firme 
specializate, astfel încat sa existe masuri de 
penalizare pentru nerespectarea termenilor 
contractuali 2.2. Riscuri externe: 
Contracararea riscului: realizarea unor studii 
preliminare cu privire la conditiile de mediu ale 
zonei. 

3. 3. RISCURI FINANCIARE 
3.1. Riscuri interne: 
- sistarea sau întreruperea finantarii 
proiectului 
- valoare subdimensionata a lucrarilor de 
executie si deintretinere si/sau aparitia unor 
cheltuieli neprevazute; - lipsa capacitatii 
financiare a beneficiarului de a suporta costurile 
operationale 3.2. Riscuri externe: 
- scaderea numarului de beneficiari sub 
valoarea prognozata; 
- cresterea inflatiei si/sau deprecierea 
monedei nationale;- cresterea preturilor la 
materiile prime si energie; - cresterea costurilor 
fortei de munca. 

3.1. Riscuri interne: 
Gradul de risc acceptat: asigurat si controlat 
Strategia de abordare a riscului: împartire si 
control Contracararea riscului: 
- realizarea documentatiei conform 
legislatiei si atasarea tuturoravizelor solicitate; 
- verificare amanuntita a proiectului pe 
perioada de pregatire siimplementare. 
- stabilirea unui sistem de control al 
costurilor si încluderea înpreviziuni si bugetul 
local al unor factori de actualizare - stabilirea cat 
mai exacta a valorii cheltuielilor neeligibile si 
conexe, precum si planificarea acestora. 
3.2. Riscuri externe: 
Contracararea riscului: riscurile externe sunt dificil 
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de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc 
independent de actiunile intreprinse de 
managerul de proiect sau de celelalte entitati 
implicate. 

Nr. 
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului 
4. RISCURI INSTITUTIONALE 

4.1. Riscuri interne: 
-organizarea deficitara a fluxului  informational intre 
diferitele entitati implicate in implementarea 
proiectului; 

4.2. Riscuri externe: 
 - nefunctionalitatea aranjamentelor institutionale 
pentru exploatarea si intretinerea corespunzatoare a 
investitiei; 

4.1. Riscuri interne: 
Gradul de risc acceptat: asigurat si controlat 
Strategia de abordare a riscului: împartire si 
control Contracararea riscului: 
- realizarea documentatiei conform 
legislatiei si atasarea tuturoravizelor solicitate; 
- verificare amanuntita a proiectului pe 
perioada de pregatire siimplementare. 
- stabilirea unui sistem de control al 
costurilor si încluderea înpreviziuni si bugetul 
local al unor factori de actualizare - stabilirea cat 
mai exacta a valorii cheltuielilor neeligibile si 
conexe, precum si planificarea acestora. 
4.2. Riscuri externe: 
Contracararea riscului: 
- riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu 
atat mai mult cu cat 
ele se produc independent de actiunile 
intreprinse de managerul de proiect sau de 
celelalte entitati implicate. 

5. 5. RISCURI LEGALE 
5.1. Riscuri interne: 
- nerealizarea procedurilor de achizitie 
publica conformlegislatiei aplicabile 
- restructurarea unor compartimente, 
modificarea sarcinilor siatributiilor personalului 
etc.; 
- potentiale modificari ale prescriptiilor 
tehnice (legate desolutia tehnica etc) si 
standardelor de calitate. 
5.2. Riscuri externe: - Schimbari ale cadrului 
legislativ în 
domeniu 

5.1. Riscuri interne: 
Gradul de risc acceptat: asigurat 
Strategia de abordare a riscului: control 
Contracararea riscului: instruirea personalului din 
compartimentul de specialitate cu privire la 
procedurile aplicabile. 
- Verificarea exacta de catre managerul de proiect 
a îndeplinirii conditiilor conform legislatiei. 
5.2. Riscuri externe: 
Gradul de risc acceptat: necontrolat 
Strategia de abordare a riscului: acceptare 
Contracararea riscului: N/A 

 

EGALITATE DE ŞANSE 

Principii orizontale 
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Egalitate de gen 
(CE) nr. 1784/1999 stipuleaza faptul ca Statele Membre se asigura ca programele operationale 
cuprind o descriere a modului in care se incurajeaza egalitatea intre barbati si femei si egalitatea de 
sanse in elaborarea, punerea in aplicare, supravegherea si evaluarea programelor operaţionale. 
Avand o abordare integratoare în domeniul egalitatii de gen, Uniunea Europeana a stabilit un 
principiu conform caruia Egalitatea de Gen nu poate fi abordata doar de anumite proiecte in cadrul 
unui anumit Program, ci trebuie luata in considerare si promovata in toate etapele de implementare a 
Programului. 
Legislatia romaneasca ajuta la o mai buna intelegere a conceptului de Egalitate de Gen. Conform 
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, se intelege luarea 
in considerare a capacitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculin si 
feminin, tratamentul egal al acestora. Legea isi propune eliminarea tuturor formelor de discriminare 
bazate pe criteriul de sex atat in sectorul public cat si in cel privat. 
Revenind la acest proiect, principalele masuri in vederea respectarii principiului egalitatii de gen pe 
care le adopta beneficiarul in realizarea activitatilor sunt: 
- egalizarea remuneratiei in domeniile puternic feminizate 
- reprezentarea echitabila la nivel politic a femeilor si a barbatilor in procesul de luare a deciziei 
- participarea administratiei publice locale in activitati care sa asigure masuri active de conciliere a 
vietii de familie cu viata profesionala- cresterea numarului de activitati economice initiate de catre 
femei 

- reducerea stereotipurilor si prejudecatilor sexiste in societate 

Nediscriminare 
La nivelul Uniunii Europene s-au elaborat o serie de acte normative privitoare la implementarea 
principiului egalitatii de sanse pe piata muncii. Ariile vizate cu sunt legate de accesul la incadrarea in 
munca, promovarea si formarea profesionala, conditiile de munca, securitate sociala. 
La nivel national conform Ordonantei nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 
formelor de discriminare, prin discriminare se inţelege orice deosebire, excludere, restrictie sau 
preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, 
orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o 
categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea 
recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural 
sau in orice alte domenii ale vietii publice. 
In intelesul aceleiasi Ordonante, categorie defavorizata este acea categorie de persoane care fie se 
afla pe o pozitie de inegalitate in raport cu majoritatea cetatenilor din cauza diferentelor identitare 
fata de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere si marginalizare. 
Tinand cont de cadrul legal european si national, acest proiect nu produce efecte de discriminare: 
- directa, adica o persoana sa fie favorizata in dauna altei persoane, 
- indirecta - nu exista o practica, o prevedere sau un criteriu care aparent se aplica tuturor persoanelor 
în egala masura, dar să generezeefecte care defavorizeaza în mod nejustificat anumite persoane. 

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi 
O zona bine definita a nediscriminarii este cea referitoare la accesibilitate, definita de Legea nr. 
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ca ansamblul de masuri 
si lucrari de adaptare a mediului fizic, precum si a mediului informational si comunicational conform 
nevoilor persoanelor cu handicap. În plus, Legea nr. 448/2006 prevede ca toate cladirile si zonele de 
interes public sa fie adaptate astfel încat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap. 
Scopul acestei investitii il reprezinta modernizarea unei gradinite cu program prelungit  si dotarea 
acesteia cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala si echipamente IT, 
inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati, producand o crestere a calitatii 
invatamantului si a procesului educational. 
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In implementarea proiectului, gradinita va fi prevazuta cu sisteme de acces pentru persoanele cu 
dizabilitati, infrastructura fiind adaptata acestor necesitati atat la nivel de intrare cat si la nivel de 
operare si utilizare interioara. 
Proiectul urmareste indeplinirea prevederilor din STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor si a 
balustradelor, a STAS 2965 privind dimensionarea scarilor si treptelor, corelarea naturii pardoselilor 
cu specificul functional (pardoseli antiderapante) si accesibilitatea persoanelor cu handicap locomotor 
in majoritatea spatiilor comune de interes general, proiectate in conformitate cu accesibilitatea 
persoanelor cu handicap locomotor in majoritatea spatiilor comune de interes general, proiectate in 
conformitate cu in conformitate cu Normativului NP 051/0. 

Schimbări demografice 
La nivel demografic stuctura Judetului Tulcea potrivit strategiei Primariei Municipiului Tulcea 
(2016-2030) indica o usoare crestere a natalitatii corelata si cu o crestere a calitatii vietii. 
Rata de emigrare desi oscilanta si de valoare mica, are tendinte de usoara crestere în ultimi ani. Rata 
de imigrare a înregistrat o crestere semnificativa in perioada 2006 - 2008, pentru ca incepand din anul 
2008 sa inregistreze o tendinta de scadere (de la 0,43 în 2008, la 0,22 în 2010 si sub 0,2 in 2012, 2013 
si 2014). Soldul migratorii negativ (diferenta dintre numarul imigrantilor si cel al emigrantilor), 
precum si observatiile anterioare, indica atractivitatea scazuta a zonei pentru perioada de referinta. 
2009 - 2014. 
Natalitatea, prima componenta a miscarii populatiei generand schimbari in tabloul demografic a 
inregistrat o scadere intrerupta doar de o usoara revenire la nivelul anului 2009. In conditiile in care, 
pe termen scurt si mediu, nu se poate astepta ca mortalitatea sa contribuie semnificativ la reducerea 
scaderii demografice in urmatorii ani. 
Mortalitatea, ca a doua componenta a miscarii populatiei, desi in scadere in anii 2011 si 2013, 
comparativ cu anii 2007 - 2010, a ramas relativ ridicata, avand o tendinta crescatoare. Cresterea 
continua si semnificativa a nivelului acestei componente din anul 2006 pana in anul 2010 si ulterior 
in 2012 si 2014-2015 trebuie luata in considerare in perspectiva demografica a municipiului Tulcea. 
Mortalitatea, ca fenomen demografic, este influentata de o serie de factori ecologici, sociali si 
economici cum ar fi de exemplu, nivelul de educatie si accesul la serviciile medicale. 

DEZVOLTAREA DURABILĂ 

Poluatorul 

plăteşte Nu este 

aplicabil. 

Protecţia biodiversităţii 
Dezvoltarea durabila este cea care raspunde nevoilor din prezent, fara a compromite capacitatea 
generatiilor viitoare de a raspunde propriilor nevoi. 
Activitatile proiectului vor urmari principiile dezvoltarii durabile pe parcursul diverselor etape de 
implementare, astfel incat sa se asigure protectia mediului, a resurselor si a bio-diversitatii. Atat pe 
parcursul implementarii proiectului, cat si dupa, se vor implementa masuri de reducere a consumului 
resurselor naturale, prin folosirea unor sisteme ce permit utlizarea eficienta si sustenabila a acestora. 
De asemenea se vor lua masuri pentru a se promova colectarea selectiva a deseurilor, precum si 
reciclarea si refolosirea acestora. 

Utilizarea eficientă a resurselor 
Proiectul va fi astfel intocmit încât utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure în 
special urmatoarele: 
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- reutilizarea sau reciclabilitatea constructiilor, a materialelor si parţilor componente, dupa demolarea 
unor pereti interiori in sala de mese; 

- durabilitatea construcţiilor; 
- utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.Nu exista activitati 
si surse de disconfort termic. 

Astfel, prin proiectare au fost luate masuri de minimizare a consumului de energie in ansamblu: prin 
conformare de ansamblu, prin orientare corespunzatoare a spatiilor, si prin asigurarea inertiei termice. 
Prin proiectare se vor lua masuri eficiente pentru izolarea termica a cladirii si, implicit, pentru 
economia de energie: 
- diminuarea efectului puntilor termice; 
- folosirea de materiale izolante performante (vata minerala, polistiren, geam termopan); 
- suprafetele ingropate in pamant sunt hidroizolate; 
- folosirea unor utilaje si echipamente cu agrementari conform Legii nr.10 privind calitatea in 
constructii. 

- conform calculului termotehnic coeficientul global de izolare termica respecta cerinta normativului 
C107/1 rev. 2010. 

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice 
Incadrarea constructiei in spatiul natural si mediul construit urmareste in acelasi timp dezvoltarea 
zonei si cresterea calitatii locuirii. 
Imobilul nu va produce noxe si nici alti factori de poluare ai mediului, emisiile de gaze arse 
inscriindu-se in limitele admise conform Or. 
MAPPM 462/93. 
Evacuarea gunoiului menajer, sortat in prealabil, se va face in containere etanse (europubele) in 
spatiul pentru depozitarea gunoiului amplasat in cladire. 
In proiectare a fost urmarita influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat) protejandu-se 
solul de natura activitatilor, substantelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminari ale 
solului precum si instalatiile de producere, stocare, transport si evacuare a substantelor, produselor, 
reziduurilor. 
Toate activitatile respecta normele europene si legislatia nationala a protejarii solului si a mediului. 
De asemenea a fost urmarita protectia panzei de apa freatica determinata de natura activitatilor, 
substantelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminari ale apei freatice si protectia 
calitatii aerului exterior. 

Rezilienţa la dezastre 
Din punct de vedere seismic conform SR11 100/93, zona se incadreaza in gradul 6 de intensitate 
seismica. 
Conform Normativului P 100-1/2013, clădirile se încadrează în CLASA DE IMPORTANTĂ III – 
clădiri a căror rezistentă seismică este de importantă sub aspectul consecintelor asociate cu prăbusirea 
sau avarierea gravă. 
Constructia se încadrează în gradul II de rezistentă la foc. 
Constructia este proiectata ca în caz de incendiu sa se asigure: 
• evitarea pierderilor de vieti omenesti si bunuri materiale 
• stabilitatea elementelor portante ale cladirii pe o perioada determinata 
• reducerea riscului de izbucnire a incendiului 
• limitarea propagarii focului si a fumului în interiorul cladirii 
• posibilitati de interventie pentru stingerea incendiului si reducerea efectelor acestuia. 

 Metodologie 
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Urmatoarele activitati de management ale proiectului fac obiectul 
serviciilor de consultanţa: a) Obtinerea finantarii: 
- Intocmirea cererii de finanţare: 
- Depunerea documentaţiei, în format electronic, in MYSMIS. 
- Formularea raspunsurilor pentru solicitarile de clarificari din partea Finantatoruluib) Indrumare 
privind organizarea procedurilor de achizitie publica 

- Indrumare privind procedura de achizite publica pentru bunuri, pe baza legislatiei in vigoare 
c) Intocmirea cererilor de prefinantare/ de plata / rambursare 
d) Managementul contractului de finantare: 
- Formularea raspunsurilor pentru solicitarile de clarificari din partea Finan?atorului 
- Transmiterea rapoartelor de progres la termenele impuse de finantator (pe baza informa?iilor 
furnizate de catre Beneficiar. 

Firma de consultanta va fi sustinuta de angajati ai Primariei cu experienta in domeniul accesarii de 
fonduri europene care vor si monitoriza regulat si solicita rapoarte de progres firmei de consultanta. 
Echipa de proiect este formata din: 
1. Manager de Proiect: Grigore Alexandru 
2. Expert Financiar-Contabil: Ivascu Fanica 
3. Expert tehnic: Gafar Sabri 
4. Expert achizitii publice: Unguru RoxanaATRIBUTII: 
1. Atributii manager de proiect: 
- Asigura conducerea si coordonarea generala a activitatii echipei de implementare; 
- Planifica, organizeaza si coordoneaza derularea corespunzatoare a activitatilor din cadrul 
proiectului; 

- Supravegheaza indeplinirea de catre furnizori, consultanti si prestatorii de servicii, a obligatiilor 
asumate in conformitate cu termenii dereferinta din documentele de atribuire a contractelor de 
achizitii publice, cu ofertele tehnice si contractele incheiate. 

- Verifica eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare; 
- Avizeaza, in urma verificarii de catre responsabilii pe activitati, facturile emise de furnizori/ 
prestatorii de servicii, in vederea efectuarii platilor; 

- Asigura conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului, accesul la documentele proiectului; 
- Informeaza AM POR cu privire la orice situatie care ar putea determina incetarea sau intarzierea 
executarii contractului de finantare, intermenele prevazute in contract; 

- Coordoneaza redactarea si transmiterea cererilor de rambursare; 
- Asigura respectarea prevederilor contractului de finantare referitor la cheltuieli (eligibilitate, 
nereguli, rambursari, etc);- Coordoneaza redactarea rapoartelor din cadrul proiectului; 

- Coordoneaza întalnirile din cadrul proiectului; 
- Participa la intalnirile din cadrul proiectului; 
- Propune schimbarea membrilor UIP, acolo unde este cazul; 
- Asigura pastrarea confidentialitatii si a documentelor realizate de membrii echipei de 
implementare;- Participa la intocmirea caietelor de sarcini pentru achizi?iile de servicii si lucrari. - 
Realizeaza actiuni de promovare, informare privind proiectul 2. Atributii Responsabil Financiar-
Contabil: 

- Coordoneaza gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea tranzactiilor financiare legate 
de implementarea proiectului;- Asigura managementul financiar al proiectului; 

- Asigura derularea corespunzatoare a activitatilor financiare din cadrul proiectului 
- Coordoneaza desfasurarea activitatilor financiar contabile si intocmirea documentelor specifice 
pentru efectuarea decontarilor si arambursarilor cu firmele contractante si cu AM POR; 

- Verifica eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare; 
- Propune solutii de corectie in cazul sesizarii unor disfunctionalitati în rularea fondurilor proiectului; 
- Asigura organizarea si pastrarea documentelor contabile ale proiectului; 
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- Informeaza AM POR cu privire la orice situatie care ar putea determina incetarea sau intarzierea 
executarii contractului de finantare, intermenele prevazute in contract; 

- Urmareste redactarea si transmiterea cererilor de rambursare; 
- Asigura respectarea prevederilor contractului de finan?are referitor la cheltuieli (eligibilitate, 
nereguli, rambursari, etc); 

- Furnizeaza orice documente de natura financiara legate de proiect la solicitarea organismelor 
abilitate sa verifice sau sa realizezecontrolul/auditul asupra modului de implementare a proiectului; 

- Asigura conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata locului, accesul la documentele financiar-
contabile ale proiectului;- Participa la intocmirea rapoartelor din cadrul proiectului; 

- Participa la intalnirile din cadrul proiectului 
- Informeaza Responsabilul de proiect continuu si sistematic privind progresul financiar al 
proiectului. 

3. Atributii Responsabil tehnic: 
- Asigura respectarea prevederilor din contractul de finantare in legatura cu lucrarile executate; 
- Asigura respectarea prevederilor legale, a prevederilor contractuale, a proiectului tehnic si al 
caietului de sarcini; 

- Coopereaza indeaproape cu Supervizorul (Dirigintele de Santier) în ceea ce priveste stadiul de 
implementare a contractului de lucrari sicalitatea execuţiei lucrarilor contractate; 

- Identifica riscurile aferente contractului de lucrari, intreprinde masurile de prevenire a aparitiei 
riscurilor, identifica solu?iile posibile in caz dedificultati, hotaraste sau, dupa caz, prezinta 
responsabilului de proiect o propunere de decizie si pune în aplicare solutiile adecvate cu 
promptitudine si fara intarziere; 

- Se asigura de indeplinirea obligatiilor Beneficiarului aferente contractului de lucrari; 
- Coopereaza cu ceilalti membri ai echipei de proiect si cu personalul Beneficiarului in vederea 
implementarii cu succes a contractului delucrari; 

- Se asigura ca toate documentele puse la dispozitie de antreprenor respecta cerintele stabilite prin 
contract si documentatia de atribuire;- Se asigura ca documentele elaborate de antreprenor sunt 
corecte si complete; 

- Se asigura de conformitatea, din punct de vedere calitativ, a materialelor si produselor puse în 
lucrare cu cerintele contractului/proiectului; 

- Se asigura de nivelul calitativ al lucrarilor, în conformitate cu prevederile contractului, proiectului 
tehnic, caietului de sarcini si areglementarilor tehnice in vigoare; 

- Verifica legalitatea executiei tuturor lucrarilor din contract; 
- Se asigura de respectarea de catre antreprenor a termenelor prevazute in contractul de lucrari;- 
Efectueaza frecvent vizite pe santier; 

- Ee asigura de respectarea masurilor de informare si publicitate aferente contractului de lucrari;- 
Informeaza responsabilul de proiect asupra stadiului de executie al contractului de lucrari. 

4. Atributii Responsabil achizitii publice: 
- Asigura derularea procedurilor de achizitii publice; 
- Furnizeaza prestatorilor de servicii informatiile solicitate; 
- Asigura derularea procedurtilor de achizitii publice conform legislatiei specifice pentru servicii si 
lucrari; 

- Monitorizeaza activitatile de achiziii publice derulate; 
- Coreleaza planul de achizi?ii al UAT cu planul de achizitii al proiectului; 
- Asigura publicarea anunturilor de achizitii si furnizeaza informatiile necesare realizarii ofertelor, 
conform procedurilor legale in vigoare;- Asigurarea confiden?ialitatii documentelor, materialelor, 
datelor si informatiilor in legatura cu proiectul; - Intocmeste contractele de prestari servicii/lucrarii; 

- Face parte din comisiile de evaluare in procedurile de achizitii publice din cadrul proiectului, cu 
respectarea principiului separarii functiilor;- Sa puna la dispozitia AM POR sau orice organism de 
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control abilitat, dosarele de achizitii publice de care s-a ocupat conform atributiilor sale; - Participa 
la intalnirile din cadrul proiectului. 

 
Toate interventiile preconizate sunt acoperite prin cheltuieli eligibile conform Ghidului Solicitantului, 
astfel: 
- Constructiile si amenajarile in incinta (curtea) gradinitei: 
- Pentru circulatie: alei pietonale la accesul copiilor si al insotitorilor acestora si alei carosabile pentru 
aprovizionarea bucatariei. 

- Pentru curatenia exterioara: puncte de colectare si evacuare a gunoaielor dotate cu containere 
manevrabile si guri de apa pentru spalat. 

- Pentru prevenirea si stingerea incendiilor: pichete de interventie in functie de marimea incintei? 
- Pentru controlul si paza incintei: inchideri (garduri) perimetrale din lemn, piatra, beton armat cu 
panouri traforate sau din metal, dublatede gard viu. 

Amenajari speciale pentru joaca prescolarilor in aer liber: groapa cu nisip, balansoare, scranciob, 
spaliere tobogan etc. 
Dotarea cu aparate, utilaje si alt material didactic pentru invatamantul prescolar va fi prevazuta in 
concordanta cu normativele de dotare elaborate de Ministerul Invatamantului. 

OBIECT – CORP C1 - gradinita - 309 mp 

Gradinita 
Se propune ca aceasta construc?ie sa fie supusa unor actiuni de reabilitare si modernizare, in vederea 
realizarii unor conditii optime de desfasurare a activitatilor de invatamant. 
Se propune refacerea finisajelor interioare si exterioare, a pardoselilor, a invelitorii existente. 
Referitor la finisajale interioare, se vor reface in zonele degradate astfel: 
- La parter, in holuri si in vestiare- pardoselile vor fi din gresie ceramica. Vor fi placate cu placi 
ceramice patrate sau dreptunghiulare,dimensiuni minime 30x30 cm, rectificate pe toate cele 4 laturi, 
montate fara rost, cu urmatoarele caracteristici: 

• Grosime minim 20 mm, maxim 30 mm; 
• Portelanate in toata consistenta materialului (rasini, chituri sau silicoane) bicomponente de culoarea 
materialului. 

- In salile de grupa-pardoselile vor fi din parchet laminat de trafic intens. 
Peretii pe holuri si in salile de grupa se vor placa cu lambriu din lemn pana la cota de 1.70 m. Restul 
peretilor se vor finisa cu tencuiala in grosime de 2.5 cm, in zonele in care este necesar, glet si vopsea 
lavabila. Pe zonele de colturi se vor monta profile din aluminiu pentru muchii. Daca in urma 
lucrarilor de desfacere a tencuielilor existente, degradate, se va observa o diferenta de planeitate mai 
mare de 3 cm aceasta se va nivela prin majorarea stratului de tencuiala si aplicarea unui strat de 
rabitz. 
In grupurile sanitare - peretii se vor finisa cu faianta pana la cota de 2.0 m, iar pana la tavan se va 
utiliza vopsea lavabila. 

OBIECT – CORP C2 bucatarie si sala de mese 215 mp 

Bucatarie 
Se propune ca aceasta construc?ie sa fie supusa unor ac?iuni de reabilitare, modernizare si  de 
compartimentare a blocului alimentar pentru a asigura conditiile igienico- sanitare conform normelor 
actuale. 
Se propune refacerea finisajelor interioare, refacerea in totalitate a pardoselilor. Se propune refacerea 
finisajelor exterioare si adaptarea lor la situl existent. Inlocuirea invelitorii si a sarpantei existente. 

Descrierea investiţiei 
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Se va reamenaja zona blocului alimentar pentru a indeplini cerintele normativelor ANSV si DSP in 
vigoare. 
Se vor reface finisajele interioare in zonele degradate astfel: 
- La parter, in holuri, vestiare, grupuri sanitare, bucatarie, spalator, cabinet medical, depozite - 
pardoselile vor fi din gresie ceramica. Vor fi placate cu placi ceramice patrate sau dreptunghiulare, 
dimensiuni minime 30x30 cm, rectificate pe toate cele 4 laturi, montate fara rost, cu urmatoarele 
caracteristici: 
• Grosime minim 20 mm, maxim 30 mm; 
• Portelanate în toata consistenta materialului. 
Rosturile accidentale provenite din diferen?e de debitare se vor chitui cu materiale (rasini, chituri sau 
silicoane) bicomponente de culoarea materialului. 
In sala de grupa, pardoseala va fi din parchet laminat de trafic intens. 
Peretii pe holuri vor fi placati cu lambriu din lemn pana la cota de 1.70 m. Restul peretilor se vor 
finisa cu tencuiala in grosime de 2.5 cm, in zonele in care este necesar, glet si vopsea lavabila. Pe 
zonele de colturi se vor monta profile din aluminiu pentru muchii. Daca in urma lucrarilor de 
desfacere a tencuielilor existente, degradate, se va observa o diferenta de planeitate mai mare de 3 cm 
aceasta se va nivela prin majorarea stratului de tencuiala si aplicarea unui strat de rabitz. 
In grupurile sanitare, spalator si in bucatarie peretii se vor finisa cu faianta pana la tavan. 
Tamplaria propusa se va realiza din lemn stratificat, pvc cu geam termoizolant iar la caile de acces 
(holuri) va fi din aluminiu. 

Sala de mese 
Lucrari propuse : 
Se propune ca aceasta constructie sa fie supusa unor actiuni de reabilitare, modernizare în vederea 
satisfaceri cerintelor tuturor copiilor privind inscrierea in unitatea de invatamant si impune 
necesitatea optimizarii calitatii mediului educational si eficientizarea activitatii educative. 
Se propune refacerea finisajelor interioare si exterioare, a pardoselilor, a invelitorii existente. 
Se propune refacerea finisajelor exterioare si adaptarea lor la situl existent. Inlocuirea invelitorii 
existente. 
Recompartimentarea incaperilor si a functiunilor existente, lucru ce necesita demolarea unor pereti 
interiori. 
Se vor reface finisajele interioare in zonele degradate astfel: 
La parter, in holuri si in sala de mese pardoselile vor fi din gresie ceramica. Vor fi placate cu placi 
ceramice patrate sau dreptunghiulare, dimensiuni minime 30x30 cm, rectificate pe toate cele 4 laturi, 
montate fara rost, cu urmatoarele caracteristici: 
• Grosime minim 20 mm, maxim 30 mm; 
• Portelanate în toata consistenţa materialului. 

 

Reabilitarea si modernizarea gradinitei cu program prelungit va corespunde din punct de vedere 
tehnic si estetic cerintelor tehnice, economice si tehnologice conform standardelor in vigoare. Din 
punct de vedere functional, constructiile vor raspunde cerintelor desfasurarii activitatii de 
invatamant in mod corespunzator acesteia. Instalatiile tehnico-edilitare vor respecta standardele si 
normele tehnice si sanitare, iar copiii si profesorii isi vor putea desfasura activitatea avand confortul 
necesar asigurat. 
Salile de grupa, dormitoarele si celelalte spatii adiacente functiunii principale vor fi dotate 
corespunzator pentru a incuraja calitatea traiului si invatamantului prescolarilor si a personalului 
didactic si nedidactic. Se urmareste implementarea de solu?ii specifice desfasurarii activitatii de 
invatamant privind amenajarea si mobilarea interioara a salilor de clasa, a laboratoarelor, cabinetelor 
si birourilor: tip de dotari si mobilier, precum si corelarea planselor de instalatii electrice, retea de 

Descriere tehnică a proiectului 
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date si telefonie cu plansa de mobilare precum si implementarea de solutii specifice privind 
amenajarea si mobilarea interioara a bucatariei si a salii de mese. 
Astfel, bucataria va fi dotata cu un sistem de ventilare profesional tip hota, pentru extractia si 
evacuarea poluantilor/grasimilor. Totodata bucataria va fi modernizata si complet echipata astfel 
incat sa corespunda normelor de igiena si exigentelor impuse de legislatia in vigoare. 

 

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.) 
DALI a fost pregatita si elaborata si este atasata la prezenta cerere de finantare. 

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. 

Primaria Tulcea a obtinut toate avizele necesare pentru initierea proiectului conform documentelor 
atasate, iar pentru restul avizelor se ataseaza dovada depunerii cererilor pentru obtinerea acestora. 

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

Conform Hotararii de Consiliu Local atasata, Primaria Tulcea isi asuma asigurarea co-

finantarii necesare atat pentru perioada de implementare cat si pentru perioada de durabilitate 

precum si acoperirea cheltuielilor neeligibile dupa caz. În cazul in care proiectul a început 

deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor N.A. 

Rezumat revizuiri aplicaţie 
Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru 
proiect 

Indicatori prestabiliţi 

     

Componenta 1 

Indicatori prestabiliţi de rezultat 

     

 Unitate Valoare Anul de 
Denumire indicator măsură referinţă referinţă Valoare ţintă 

Din care 
Femei 

Din care 
Bărbaţi 

Regiuni 
dezvoltate 

Regiuni mai 
puţin 
dezvoltate 

Gradul de cuprindere în învăţământul 
 % 150.00 2020 150.00 72 78 0 150 
preşcolar (3-5 ani) 

Indicatori prestabiliţi de realizare 
Denumire indicator 

Unitate 
măsură Valoare ţintă 

Din care Femei Din care 
Bărbaţi 

Regiuni 
dezvoltate 

Regiuni mai 
puţin 
dezvoltate 

Maturitatea proiectului 
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Capacitatea infrastructurii de educaţie car 
sprijin - preşcolar 

Indicatori suplimentari proi 

e beneficiază de 

ect 

Persoane 150.00 72 78 0 150 

Componenta 1 

Plan de achiziţii 

  

Lider - MUNICIPIUL TULCEA 

Titlul achiziţiei: Achizitie documentatie tehnico financiara si consultanta 
Descrierea 
achiziţiei: 

Actualizarea documentatiilor tehnico-economice si consultanta pentru cererile 
de finantare 

CPV: 71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnică 
Tip contract: Servicii 

Valoare contract: 67,809.35 LEI 
Tip procedură: Achiziţie directă 

Dată publicare procedură: 6 Februarie 2018 
Dată publicare rezultat evaluare: Dată 

semnare contract: 
Dată transmitere J.O.U.E: 

17 Aprilie 2018 

Lider - MUNICIPIUL TULCEA 

Titlul achiziţiei: Achizitie audit financiar 
Descrierea 
achiziţiei: 

Elaborarea auditului financiar obligatoriu conform contractului de finantare 

CPV: 79212100-4 - Servicii de auditare financiară 
Tip contract: Servicii 

Valoare contract: 11,900.00 LEI 
Tip procedură: Achiziţie directă 

Dată publicare procedură:  Decembrie 2020 
Dată publicare rezultat evaluare: Dată 

semnare contract: 
Dată transmitere J.O.U.E: 

 Decembrie 2020 

Lider - MUNICIPIUL TULCEA 

Titlul achiziţiei: Achizitie informare si publicitate 
Descrierea 
achiziţiei: 

Cheltuielile de informare si publicitate aferente contractului de finantare 

CPV: 22462000-6 - Materiale publicitare , 79341000-6 - Servicii de publicitate 
Tip contract: Servicii 

Valoare contract: 11,900.00 LEI 
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Tip procedură: Achiziţie directă 
Dată publicare procedură:  Ianuarie 2019 

Dată publicare rezultat evaluare: Dată 

semnare contract: 
Dată transmitere J.O.U.E: 

 Ianuarie 2019 

Lider - MUNICIPIUL TULCEA 
Titlul achiziţiei: Achizitie lucrari 

Descrierea 
achiziţiei: 

Cheltuielile cu lucrarile aferente 
investitiei de baza 

CPV: 45000000-7 - Lucrări de construcţii 
Tip contract: Lucrări 

Valoare contract: 2,697,769.99 LEI 
Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură 

simplificată 
Dată publicare procedură:  Mai 2019 

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2019 
Dată semnare contract:  Iunie 2019 

Dată transmitere J.O.U.E: 
 

Lider - MUNICIPIUL TULCEA 
Titlul achiziţiei: Achizitie dotari 

Descrierea 
achiziţiei: 

Echipamente si dotari aferente obiectivului de investitii 

CPV: 30141200-1 - Calculatoare de birou , 42964000-1 - Echipament de birotică 
, 30000000-9 Echipament informatic şi accesorii de birou, cu excepţia 
mobilierului şi a pachetelor software , 37524000-7 - Jocuri , 39100000-3 - 
Mobilier 

Tip contract: Furnizare 
Valoare contract: 1,513,438.26 LEI 

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată 
Dată publicare procedură: Dată 

publicare rezultat evaluare:  August 2020 

Dată semnare contract:  Septembrie 2020 
Dată transmitere J.O.U.E: 

 
Lider - MUNICIPIUL TULCEA 

Titlul achiziţiei: Achizitie asistenta tehnica din partea proiectantului 
Descrierea 
achiziţiei: 

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor 
si pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al 
lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică 
Tip contract: Servicii 

Valoare contract: 26,299.00 LEI 
Tip procedură: Achiziţie directă 

Dată publicare procedură: Dată 
publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019 

Dată semnare contract:  Iulie 2019 
Dată transmitere J.O.U.E: 
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Lider - MUNICIPIUL TULCEA 
Titlul achiziţiei: Achizitie dirigentie de santier 

Descrierea 
achiziţiei: 

Dirigentia de santier aferenta 
implementarii proiectului 

CPV: 71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică 
Tip contract: Servicii 

Valoare contract: 29,750.00 LEI 
Tip procedură: Achiziţie directă 

Dată publicare procedură: Dată 
publicare rezultat evaluare:  Iulie 2019 

Dată semnare contract:  Iulie 2019 
Dată transmitere J.O.U.E: 

 
Lider - MUNICIPIUL TULCEA 

Titlul achiziţiei: Achizitie consultanta management proiect 
Descrierea 
achiziţiei: 

Servicii de management proiect 

CPV: 79400000-8 - Consultanţă în afaceri şi în management şi 
servicii conexe 

Tip contract: Servicii 
Valoare contract: 100,420.53 LEI 

Tip procedură: Achiziţie directă 
Dată publicare procedură:  Ianuarie 2019 

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2019 
Dată semnare contract:  Ianuarie 2019 

Dată transmitere J.O.U.E: 
 

Lider - MUNICIPIUL TULCEA 

 Titlul achiziţiei:Achizitie proiectare 

 Descrierea achiziţiei:Servicii de proiectare tehnica si conexe 

 CPV:71220000-6 - Servicii de proiectare arhitecturală 
Tip contract: Servicii   

Valoare contract: 131,959.75 LEI  

Tip procedură: Achiziţie 
directă 

  

Dată publicare procedură:  Ianuarie 2019   

Dată publicare rezultat evaluare:  Ianuarie 2019   

Dată semnare contract: Dată 
transmitere J.O.U.E:  Ianuarie 2019   

Resurse umane implicate 

   

Tabel centralizator resurse 
umane 
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Nr. 
crt. Rol 

Nume 
persoană

 
Codul ocupaţiei 

1 Manager proiect Grigore  Alexandru 242101 manager proiect 
2 Responsabil tehnic Gafar  Sabri responsabil tehnic cu urmarirea 

curenta a 
214234 

comportarii constructiilor 
3 Responsabil achizitii 
publice 

Unguru  Roxana 214946 expert achizitii publice 

4 Responsabil financiar Ivascu Fanica 241204 expert financiar-bancar 
1. Rol: Manager proiect 
 Nume persoană: Grigore  Alexandru 

 Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect 

 Atribuţii: - Asigură conducerea şi coordonarea generală a activităţii echipei de 
implementare 
- Planifică, organizează şi coordonează derularea corespunzătoare a 
activităţilor din cadrulproiectului; 
- Supraveghează îndeplinirea de către furnizori, consultanţi şi prestatorii 
de servicii, a obligaţiilorasumate în conformitate cu termenii de referinţă din 
documentele de atribuire a contractelor de achiziţii publice, cu ofertele 
tehnice şi contractele încheiate 
- Verifică eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare; 
- Avizează, în urma verificării de către responsabilii pe activităţi, facturile 
emise de furnizori/prestatorii de servicii, în vederea efectuării plăţilor ; 
- Asigură condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului, accesul 
la documentele proiectului;- Informează AM POR cu privire la orice situaţie 
care ar putea determina încetarea sau întârzierea executării contractului de 
finanţare, în termenele prevăzute în contract; 

Cerinţe din fişa postului 

Curriculum vitae 

 

2. Rol: Responsabil tehnic 
 Nume persoană: Gafar  Sabri 

 Codul ocupaţiei: 214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor 

 Atribuţii: - asigură respectarea prevederilor din contractul de finanţare în legătură 
cu lucrările executate;- asigură respectarea prevederilor legale, a prevederilor 
contractuale, a proiectului tehnic şi al caietului de sarcini; 
- cooperează îndeaproape cu Supervizorul (Dirigintele de Şantier) în ceea 
ce priveşte stadiul deimplementare a contractului de lucrări şi calitatea 
execuţiei lucrărilor contractate; 
- identifică riscurile aferente contractului de lucrări, întreprinde măsurile 
de prevenire a apariţieiriscurilor, identifică soluţiile posibile în caz de 
dificultăţi, hotărăşte sau, după caz, prezintă responsabilului de proiect o 
propunere de decizie şi pune în aplicare soluţiile adecvate cu promptitudine şi 
fără întârziere; 
- se asigură de îndeplinirea obligaţiilor Beneficiarului aferente 
contractului de lucrări; 
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- cooperează cu ceilalţi membri ai echipei de proiect şi cu personalul 
Benef. în vedereaimplementării cu succes a contractului de lucrari. 

Cerinţe din fişa postului 

Curriculum vitae 

 

3. Rol: Responsabil achizitii publice 
 Nume persoană: Unguru  Roxana 

 Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice 

 Atribuţii: - Asigură derularea procedurilor de achiziţii publice; 
- Furnizează prestatorilor de servicii informaţiile solicitate; 
- Asigură derularea procedurilor de achiziţii publice conform legislaţiei 
specifice pentru servicii şilucrări; 
- Monitorizează activităţile de achiziţii publice derulate; 
- Corelează planul de achiziţii al UAT cu planul de achiziţii al proiectului; 
- Asigură publicarea anunţurilor de achiziţii şi furnizează informaţiile 
necesare realizării ofertelor,conform procedurilor legale în vigoare; 
- Asigurarea confidenţialităţii documentelor, materialelor, datelor şi 
informaţiilor în legătură cuproiectul; 
- Întocmeşte contractele de prestări servicii/lucrării; 
- Face parte din comisiile de evaluare în procedurile de achiziţii publice 
din cadrul proiectului, curespectarea principiului separării funcţiilor; 
- Să pună la dispoziţia AM POR sau orice organism de control abilitat, 
dosarele de achiziţii publicede care s-a ocupat conform atributiilor 

Cerinţe din fişa postului 

Curriculum vitae 

 

4. Rol: Responsabil financiar 
 Nume persoană: Ivascu Fanica 

 Codul ocupaţiei: 241204 expert financiar-bancar 

 Atribuţii: - Coordonează gestionarea conturilor bancare deschise pentru operarea 
tranzacţiilor financiarelegate de implementarea proiectului; 
- Asigură managementul financiar al proiectului; 
- Asigură derularea corespunzătoare a activităţilor financiare din cadrul 
proiectului 
- Coordonează desfăşurarea activităţilor financiar contabile şi întocmirea 
documentelor specificepentru efectuarea decontărilor şi a rambursărilor cu 
firmele contractante şi cu AM POR ; 
- Verifică eligibilitatea cheltuielilor trimise spre decontare; 
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- Propune soluţii de corecţie în cazul sesizării unor disfuncţionalităţi în 
rularea fondurilor proiectului; 
- Asigură organizarea şi păstrarea documentelor contabile ale 
proiectului; 
- Informează AM POR cu privire la orice situaţie care ar putea determina 
încetarea sau întârziereaexecutării contractului de finanţare, în termenele 
prevăzute în contract; - Urmăreşte redactarea şi transmiterea cererilor de 
rambursare. 

Cerinţe din fişa postului 

Curriculum vitae 

 

 

Amplasament 1Pus la dispoziţie de: MUNICIPIUL TULCEA (Lider) 
Resurse materiale - Primaria Tulcea 

Adresa:Strada PACII nr. 20, Localitatea: Municipiul Tulcea, Cod poştal: -, Judeţul: Tulcea, Ţara: 
România 

Resursă Cantitate Partener 

Autoturisme 1 BUC MUNICIPIUL TULCEA 

Calculatoare 4 BUC MUNICIPIUL TULCEA 

Birotica 4 BUC MUNICIPIUL TULCEA 

Mobilier 4 BUC MUNICIPIUL TULCEA 

Activităţi previzionate 

  

Activitate: Elaborarea documentatiei tehnico-economice si consultanta 

Subactivităţi 
 

Elaborare 
studii 

Geologic amplasamentul studiat se incadreaza in nord-estul Dobrogei de 
Nord (oras Tulcea), unde peste fundamentul de -sisturi verzi-granite-
calcare,s-au depus formatiunile cuaternare 

 Aprilie 2018 -  Iulie 2018 care sunt constituite in baza de argile,este care s-au asezat trasgresiv 
loessuri prafoase,prafuri 

Resurse materiale implicate 
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MUNICIPIUL TULCEA loessoide foarte fine,slab coezive cu aspect de pulbere in 
sapatura,compresibile,avide de apa, acoperite superficial si sarac cu soluri 
vegetale. 
La baza acestor mameloane constituite din loess prafos cu intercalatii 
subtiri mai nisipoase se afla complexul de argila cafenie cu grosimi 
apreciabile. 
In scopul stabilirii litologiei din amplasament au fost executate trei foraje 
geotehnice, F1,F2,F3 si un sondaj deschis SD 1 executat la fundatia 
constructiei care au pus in evidenta urmatoarelor date: -adancimea de 
fundare 
-strat portant pentru fundatii 
-materialul din care este alcatuita fundatia 
Forajele executate au pus in evidenta urmatoarea succesiune litologica: 
„a”-in suprafata pamant cenuisiu, in grosime de -1.00 m 
„b”-un strat de loess galben, PLASTIC VARTOS GRUPA B-PSUC 
Loesuul (praful argilos) este pamantul ce va intra in cadrul zondei de 
deformatie a fundatiilor si 

are urmatoarele caractesitici geotehnice: 
-este pamant coeziv 
-granulometric:praf-praf argilos 

-indicele de plasticittate indica plasticitate medie 
-indicile de consistenta:loess galben PLASTIC VARTOS GRUPA 
B-PSUC 

Loessul face parte din grupa B-PSUC conform NP125 
Loessul se incadrea in categoria pamanturilor cu compresibilitate 
mare in strare naturala M-2-3.n.=65-70 daN/cmp si compresibilitate 
foarte mare,in stare inundata M-2-3.i =45 daN/cmp. 
„c”-urmeaza un strat de praf argilos, inundat intalnit pana la 
adancimea de -6.70 m 
Sondajul descis SD1 executat la fundatia constructiei a pus in 
evidenta urmatoarele date : 

-adancimea de fundare Df= -1.10 m de la cota teren 
-strat portant pentru fundatii=stratul de loess galben plastic vartos, 
tare=uscat grupa A-PSUC -fundatia este din zidarie din piatra 
La data efectuarii cercetarilor, nivelul panzei freatice nu a fost 
intalnit in foraje. 
Concluzii : 
• Cladirea este fundata direct pe stratul de loess galben, grupa B-
PSUS 

• Fundatia este de beton 
• In calculul dimensionarii fundatiilor, se vaconsidera presiunea 
convetionala p conv =100kPa – gruparea fundamentala. 

Se va respecta Normativul privind fundarea constructiilor pe 
pamanaturi sensibile la umezire colapsibile, indicativ NP 125-2010, 
pentru loess categoria B-PSUC. 

Pentru amplasament s-a realizat studiu geotehnic; 
Pentru amplasament s-a realizat o ridicare topografica 

Amplasamente  
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Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 
copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 
Elaborare de Documentatii-suport 
si cheltuieli pentru obtinerea de 
avize, 
acorduri si autorizatii 

Certificatul de urbanism emis în vederea ob?inerii autoriza?iei de 
construire 
Certificat de urbanism nr. 899 din 25.10.2017, anexat la documentatie; 
Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara 

 Aprilie 2018 -  Iulie 2018 Anexat la documentatie; 

MUNICIPIUL 
TULCEA 
Amplasamen
te 

Extras de carte funciara, cu excep?ia cazurilor speciale, expres 
prevazute de lege Anexat la documentatie; 
Avize privind asigurarea utilita?ilor, în cazul suplimentarii 
capacita?ii existente Nu este cazul; 
Actul administrativ al autorita?ii competente pentru protec?ia mediului, 
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de 
integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documenta?ia 
tehnico-economica 
Anexat la documentatie; 
Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot condi?iona solu?iile 
tehnice, precum: a) Audit energetic - Anexat; 
b) Expertiza tehnica - Anexat; 
c) Studiu geotehnic - Anexat; 
d) Aviz Sanatatea Populatiei; 
e) Devizul general si devizele pe obiecte, întocmite conform HG 
907/2016;f) Graficul valoric; 
g) Analiza cost-beneficiu; 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
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rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 
copii in categoria de 

varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile persoanelor apantinand 
categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

Activitatea de Expertizare tehnica Confirm normativelor tehnice si prevederilor legale in domeniu pe toata 
perioada de implementare. Anexata la cererea de finantare 

 Aprilie 2018 -  Iulie 2018 

MUNICIPIUL TULCEA 

Amplasamente 
Rezultate 

previzionate 

Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 
150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

Certificarea performan?ei 
energetice si auditul energetic al 
cladirilor 

Conditie esentiala pentru implementarea cu succes a proiectului rezultatul 
auditului energetic se anexeaza la prezenta cerere de finantare 
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 Aprilie 2018 -  Iulie 2018 

MUNICIPIUL TULCEA 

Amplasamente 
Rezultate 

previzionate 

Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 
150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

Activitate: Activitatea de 
Proiectare 

Subactivităţi 
 

Elaborare studiu de 
fezabilitate/DALI 

Tinand cont de complexitatea apelului de proiecte si de volumul de 
munca necesar depunerii 

 Aprilie 2018 -  
Iulie 2018 

MUNICIPIUL 
TULCEA 
documentatiilor, 
in conformitate 
cu solicitarile 
Ghidului 
Solicitarului , 
activitatea de 
pregatire a 
proiectului a 
necesitat o 
atentie sporita, 
deoarece modul 
de elaborare a 
DALI si de 
redactare a 
documentatiei 
specifice, 
justificarea 
corespunzatoare 
a necesitatii si 

oportunitatii investitiei si a sustenabilitatii ulterioare, reprezinta 
factori importanti care vor fi luati in considerare in faza de evaluare 
a acestuia. Totodata, de modul in care este gandit si redactat initial 
proiectul se leaga si implementarea ulterioara a contractului si de 
buna desfasurare a acestuia, pregatirea dosarului cererii de finantare 
cuprinzand toate documentele minime solicitate atat de catre 
Finantator, la care s-au adaugat documentele ce arata un grad crescut 
de maturitate al proiectului, precum si de legislatia nationala in 
vigoare aplicabila acestui domeniu de interventie. Pentru aceasta a 
fost desemnata la nivelul primariei o echipa formata din 
reprezentatul legal si un specialist financiar care, impreuna cu 
specialistii consultantului achizitionat, au sprijinit in elaborarea 
DALI si au intocmit dosarul complet al cererii de finantare. 
Elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - 
DALI a presupus urmatoarele: Documentatia pentru obtinerea 
certificatului de urbanism si a avizelor si acordurilor solicitate de 
catre acesta, inclusiv obtinerea avizelor si acordurilor, Expertiza 
tehnica a cladirii, Devizul general – in conformitate cu HG 
907/2016, Raportul de Audit Energetic – inclusiv fisa de analiza 
termica si energetica a cladirii, respectiv certificatul de performanta 
energetica. D.A.L.I a fost finalizat si a fost predat Solicitantului prin 
procesul verbal de predare-primire si receptie. 
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Indicatorii 
tehnico-

economici pentru obiectiv au fost aprobati prin Hotararea Consiliului 
Local. 
Elaborarea cererii de finantare si a tuturor anexelor solicitate a 
presupus completarea tutoror sectiunilor cererii de finantare si 
pregatirea documentelor anexe, conform instructiunilor din aplicatia 
MySMIS. Astfel, in urma implementarii acestei subactivitati se poate 
observa ca solutiile functionale, tehnologice, constructive si 
economice prezentate in DALI, conduc la realizarea obiectivului de 
investitie cu respectarea cerintelor specifice clasei de importanta a 
constructiei, ca sunt coerente si correlate din perspectiva indeplinirii 
cerintelor fundamentale aplicabile cf legii 10/1995 privind calitatea in 
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, iar costurile 
estimate au tinut cont de incadrarile materialelor in clase de calitate, 
de marcajul CE, etc.., fiind citate pentru valoarea acestora, surse 
independente si verificabile (statistici oficiale, preturi standard etc.) si 
rezultatele cercetarii de piata De asemenea, valoarea categoriilor de 
lucrari din devizul pe obiect este stabilita in proportie de 100%, pe 
baza cantitatilor de lucrari si a preturilor acestora. Cererea de 
finantare include toate elementele care demonstreaza necesitatea 
implementarii proiectului precum si contribuitia acestuia la 
implementarea planurilor de actiune aferente documentelor strategice 
pentru promovarea imbatranirii active si protectia persoanelor 
varstnice, pentru incluziunea sociala si reducerea saraciei, contributia 
pentru implementarea strategiei pentru persoanele cu dizabilitati, 
calitatea si maturitatea proiectului, respectarea principiilor de 
dezvoltare durabila, egalitate de sanse, de gen si nediscriminare. 

Amplasamente  

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 
copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 
Pregatire si elaborare proiect Documentatia care se va depune in vederea emiterii autorizatiei de 
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tehnic si detalii de executie construire va cuprinde: cererea pentru emiterea certificatului de urbanism 
- certificatul de urbanism - avizele si 

 Ianuarie 2019 -  Mai 2019 acordurile cerute prin certificatul de urbanism - cererea pentru 
emiterea autorizatiei de construire, completata cu elementele de 
identificare si datele tehnice la care se anexeaza 

MUNICIPIUL TULCEA proiectul tehnic (memorii tehnice pe specialitati, memoriu tehnic 
general, planse, avizate si verificate de verificatori atestati) pentru 
autorizarea executarii lucrarilor de construire, conform legislatiei in vigoare 
La elaborarea proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de interventie se 
vor avea in vedere atat asigurarea accesibilitatii pentru persoanele cu 
dizabilitati, cat si respectarea cerintelor de mediu conform legislatiei. 
Receptionarea Proiectului Tehnic se va realiza la incheierea procesului 
verbal de predare primire, de catre Beneficiar, dupa ce toate obiectivele 
contractului au fost indeplinite si depusa documentatia pentru obtinerea 
autorizatiei de construire. Pentru aceasta subactivitate s-au alocat resurse 
umane, materiale si financiare suficiente, de calitate si in legatura directa 
cu obtinerea riguroasa a rezultatelor scontate si implicit atingerea 
indicatorilor de realizare imediata propusi prin proiect. Perioada de 
derulare a subactivitatii a fost planificata in asa fel incat sa se poata obtine, 
fara riscuri, rezultatele dorite si de asemenea, acolo unde o alta 
subactivitate depindea de inceperea sau incheierea acesteia, s-a tinut cont 
sa se incadreze in timp si in logica de succesiune. 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 
copii, acesta fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul 
implementarii proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului 
este modernizarea infrastructurii educationale, in prezent gradinita 
deserveste 150 de copii participanti la procesul educational in 
unitatea de infrastructura subiect al proiectului. Investitia urmareste 
modernizarea spatiilor functionale necesare in procesul educational. 
In realizarea prezentului studiu au fost respectate atat cerintele 
prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, permitand flexibilitatea 
organizarii spatiale prin conformarea structurii de rezistenta si 
amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in categoria 
prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria Tulcea 
va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel au 
fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului 
educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt 
prezenti 150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in 
calcul cazurile persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a 
celor cu dizabilitati, dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 
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Activitate: Activitatea de Consultanta 
Subactivităţi 

Managementul de proiect 
pentru obiectivul de investitii 

In vederea definirii unei echipe de management care sa aiba 
experienta, competente profesionale si calificari necesare pentru 
domeniul in care se incadreaza proiectul, s-au analizat 

 Ianuarie 2019 -  
Decembrie 2020 

MUNICIPIUL 
TULCEA 

cerintele minime pentru 
ocuparea fiecarui post 
propus pentru echipa de 
management a 
proiectului, in care sunt 
precizate nivelul de 
studii, experienta 
generala in munca si 
experienta specifica, in 
asa fel incat proiectul sa 
fie implementat cu 
succes, bazandu-se pe o 
echipa profesionista. 
Echipa este formata din: 
manager proiect, 
responsabil financiar, 
expert achizitii publice 
si juridic si acopera 
intregul necesar pentru 
atingerea obiectivelor 
proiectului in graficul 
de timp stabilit. 
Solicitantul beneficiaza 
de o capacitate 
operationala extinsa 
pentru implementarea 
proiectului in cele mai 
bune conditii. Derularea 
contractului va fi 
urmarita de catre 
managerul de proiect 
desemnat din cadrul 
institutiei si se va realiza 
conform sarcinilor 
stabilite. De asemenea, 
se va pune in aplicare 
strategia de 
monitorizare ce include 
procedura interna de 
monitorizare proiecte a 

institutiei, in corelare cu planul de monitorizare stabilit in mod 
specific pentru acest proiect. Echipa pentru managementul proiectului 
va avea urmatoarele responsabilitati: • Intocmeste un grafic de 
derulare a proiectului, in conformitate cu termenele prevazute in 
contractul de finantare; • Actualizeaza permanent graficul de derulare 
a proiectului, prezentand stadiul de implementare a activitatilor 
proiectului comparativ cu cel planificat si propune solutii de 
remediere in cazul aparitiei abaterilor, atunci cand este cazul; In 
situatia in care apare necesitatea unor modificari sau completari la 
Contractul de finantare nerambursabila, intocmeste toata 
documentatia necesara, conform clauzelor prevazute in contractul de 
finantare, cu exceptia documentelor care trebuie intocmite de catre 
Proiectant, Diriginte de santier sau Constructor; • In cazul in care este 
necesara prelungirea duratei totale de implementare a proiectului, va 
intocmi documentatia necesara, transmitand documentele Autoritatii 
Contractante pentru aprobare; • Notifica in timp util despre 
eventualele nereguli, intarzieri, abateri, privind activitatea 
prestatorilor sau a activitatilor proiectului si elaboreaza propuneri de 
solutionare a acestora; • Participa la controalele/auditurile 
organismelor abilitate in acest sens, daca este cazul; • Urmareste 
permanent incadrarea in graficul de derulare a proiectului si propune 
solutii de remediere in cazul aparitiei abaterilor de orice fel; • 
Analizeaza evolutia de ansamblu a proiectului in conformitate cu 
graficul de derulare, identifica abaterile de la acesta si de la 
obiectivele lui si informeaza Autoritatea Contractanta, ori de cate ori 
este cazul, cu privire la orice intarziere in derularea proiectului, 
motivele aparitiei acestora si formuleaza propuneri clare de remediere 
si readucere a graficului activitatilor in parametrii initiali; • Urmareste 
derularea tuturor contractelor de achizitie incheiate de Autoritatea 
Contractanta in cadrul proiectului, aducand la cunostinta acesteia 
eventuale intarzieri, nerespectari de clauze sau necesitatea realizarii 
unor acte aditionale; • Urmareste respectarea regulilor aplicabile 
activitatilor de informare si publicitate care se deruleaza in cadrul 
proiectului, conform Contractului de finantare; • Urmareste 
implementarea proiectului prin efectuarea de vizite in locatia 
investitiilor si analizeaza gradul de realizare al proiectului; • 
Analizeaza rezultatele obtinute pe baza documentelor produse in 
proiect, in diferite etape de implementare, in vederea corelarii lor cu 
cele estimate in cererea de finantare; • Intocmeste si transmite 
documentatiile necesare depunerii eventualelor acte aditionale sau ale 
altor documente in cadrul contractelor aferente proiectului; • 
Intocmeste si transmite documentatia aferenta privind eventualele 
modificari si completari la contractul de finantare; • Verifica situatiile 
de lucrari in ceea ce priveste incadrarea preturilor si a cantitatilor din 
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situatiile de lucrari in 
preturile si cantitatile 
din oferta executantului 
lucrarilor; • Reface 
documentele intocmite, 
conform cerintelor 
Autoritatii Contractante, 
daca este cazul; • 
Intocmeste si transmite 
in termenele stabilite 
prin Contractul de 
finantare, raporte de 
progres, semestriale 
sau/ori de cate ori sunt 
solicitate, respectand 
formularele, numarul de 
exemplare (original, 
copie, electronic) si 
recomandarile; • 
Multiplica 
documentatiile 
elaborate in cadrul 
proiectului (ex: dosarele 
cererilor de rambursare, 
rapoarte etc.) in 
numarul de exemplare 
solicitat; • Elaboreaza 
orice alte documente in 
afara celor mentionate 
mai sus, care se 
dovedesc a fi necesare 
implementarii cu succes 
a proiectului, care 
concura la respectarea 
clauzelor din contractul 
de finantare sau care 
sunt solicitate; • Asigura 

legatura intre 
Autoritatea 

Contractanta, contractanti si institutiile abilitate ale statului cu 
atributii in domeniile de interes, dupa caz; • Realizarea cash-flow-
ului; • Verificarea in timp util a existentei resurselor financiare; • 
Instruieste contractantii cu privire la modul de prezentare a 
documentelor de plata; • Urmarirea si verificarea eligibilitatii tuturor 
cheltuielilor efectuate; • Urmarirea si verificarea incadrarii in nivelul 
prevazut a cheltuielilor eligibile si neeligibile efectuate; • Informarea 
imediata a Autoritatii Contractante in cazul depistarii unor cheltuieli 
neeligibile, efectuate de prestatorii implicati in proiect, propunand 
masuri ce pot fi luate pentru reglementarea situatiei; • Intocmeste si 
actualizeaza Graficul cererilor de plata in termenele prevazute de 
contractul de finantare; • Pregateste documentatiile necesare derularii 
fiecarei etape a procedurilor de achizitii publice, asigurandu-se de 
conformitatea documentatiilor cu prevederile legislative in vigoare, 
privind achizitiile publice, precum si cu detaliile tehnico-economice 
prevazute in Cererea de finantare si documentatiile tehnicoeconomice 
aferente acesteia; • Colaboreaza cu toti expertii desemnati astfel incat 
sa existe o coordonare si corelare eficienta a activitatilor proiectului 
atat din punct de vedere al exigentelor tehnice cat si financiare, 
inventariindu-se toate livrabilele pentru achizitiile ce se vor desfasura 
pentru acest proiect; • Intocmeste si transmite cererile de rambursare, 
precum si documentatia suport a acestora (contracte, insotite de 
documente justificative aferente achizitiilor publice, conform 
instructiunilor, facturi, ordine de plata, extrase de cont, procese 
verbale predareprimire etc.), cu respectarea formularelor, a numarului 
de exemplare (original, copie, electronic, dupa caz) si a 
recomandarilor, insotite de rapoarte tehnice si financiare, conform 
Contractului de finantare; • Informeaza Autoritatea Contractanta 
asupra eventualelor modificari legislative ce privesc implementarea 
proiectului, de indata ce acestea apar, si coreleaza documentatiile ce 
trebuiesc intocmite conform acestor modificari; • Asigura respectarea 
legalitatii si conformitatii tuturor documentelor; • Informeaza asupra 
posibilelor litigii din cadrul relatiilor contractuale contradictorii si 
elaboreaza propuneri de solutionare a acestora; • Asigura consultanta 
juridica in ceea ce priveste derularea si modificarea contractelor de 
achizitii publice; Receptia servciilor se va realiza la finalul 
implementarii proiectului, in conditiile indeplinirii tuturor 

obiectivelor contractului. Pentru aceasta subactivitate s-au alocat 
resurse umane, materiale si financiare 

Asistenta tehnica din partea proiectantului Atributiile pe care proiectantul le va avea in derularea 
contractului de servicii sunt minim cele prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii 
republicata, Sectiunea a II-a.  Iulie 2019 -  Decembrie 2020 Activitatile generale care vor face 
obiectul activitatii de asistenta tehnica din partea 
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suficiente, de calitate si in legatura directa cu obtinerea riguroasa a 
rezultatelor scontate si implicit atingerea indicatorilor de realizare 
imediata propusi prin proiect. Perioada de derulare a subactivitatii a 
fost planificata in asa fel incat sa se poata obtine, fara riscuri, 
rezultatele dorite si de asemenea, acolo unde o alta subactivitate 
depindea de inceperea sau incheierea acesteia, s-a tinut cont sa se 
incadreze in timp si in logica de succesiune. 

Amplasamente  

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 

MUNICIPIUL 
TULCEA 
Amplasamen
te 

proiectantului sunt: In cazul completarii sau modificarii de solutii tehnice, 
intocmeste dispozitiile de santier, memoriile justificative aferente 
Elaborarea de detalii tehnice de executie necesare reproiectarii anumitor 
componente ale obiectivului, in cazul in care situatii neprevazute in teren 
o impun; Semnaleaza Beneficiarul asupra necisitatii elaborarii de studii 
tehnice de specialitate (studii geotehnice, hidrogeologice, topografice si de 
oricare alta natura impuse de legislatia in vigoare) in cazul in care pe 
parcursul lucrarilor intervin modificari care obliga la acest lucru. Pentru 
aceasta subactivitate s-au alocat resurse umane, materiale si financiare 
suficiente, de calitate si in legatura directa cu obtinerea riguroasa a 
rezultatelor scontate si implicit atingerea indicatorilor de realizare 
imediata propusi prin proiect. Perioada de derulare a subactivitatii a fost 
planificata in asa fel incat sa se poata obtine, fara riscuri, rezultatele dorite 
si de asemenea, acolo unde o alta subactivitate depindea de inceperea sau 
incheierea acesteia, s-a tinut cont sa se incadreze in timp si in logica de 
succesiune. 

Rezultate previzionate 
Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul 
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copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 

Activitatea de Audit financiar Prin contractarea serviciilor de auditare financiara se va verifica daca 
cheltuielile prezentate de Beneficiar in Cererile de Rambursare/ Plata s-au 
facut in interesul Proiectului si ca acestea 

 Noiembrie 2020 -  Decembrie 2020 sunt corecte si eligibile. Se va verifica faptul ca fondurile obtinute prin 
finantare au fost cheltuite

MUNICIPIUL 
TULCEA 
Amplasamen
te 

in conformitate cu termenii si conditiile Contractului de finantare. Echipei 
desemnate de catre auditor i se vor pune la dispozitie toate documentele 
justificative intocmite in perioada de implementare a Proiectului si toate 
inregistrarile contabile, iar aceasta le va utiliza doar in scopul solicitat si cu 
pastrarea confidentialitatii. 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 
copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 

Activitate: Activitatea de Asistenta tehnica 

Subactivităţi 
Activitatea de Dirigentie de santier 

proiectului este modernizarea infrastructurii educationale, in prezent 
gradinita deserveste 150 de copii participanti la procesul educational 
in unitatea de infrastructura subiect al proiectului. Investitia 
urmareste modernizarea spatiilor functionale necesare in procesul 
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educational. In realizarea prezentului studiu au fost respectate atat 
cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, permitand 
flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este 
in categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, 
Primaria Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale 
gradinitei. Astfel au fost planificate alocari bugetare atat pentru 
activitatile de mententanta, cat si pentru cele direct aferente 
procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt 
prezenti 150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul 
cazurile persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu 
dizabilitati, dintre care: 
- fete 48% 

Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului In vederea implementarii cu succes a proiectului se impune 
asigurarea functionarii obiectivului de investitii de investitii pe toata perioada contractului din punct de 
vedere al utilitatilor ca element necesar 

 Ianuarie 2019 -  Decembrie 2020 pentru realizarea tuturor activitatilor de interventie. 
MUNICIPIUL TULCEA Alimentarea cu apa a cladirii este realizata de la reteaua stradala prin 

intermediul unui camin de bransament existent. Apa calda menajera este 
preparata prin intermediul unui boiler existent in demisol. Gradinita Nr.12 
nu are in dotare instalatie de hidranti interiori. 
In ceea ce priveste instalatia de canalizare, conductele au fost montate 
aparent la plafonul demisolului si evacuate in exterior la reteaua de 
canalizare stradala. 
In prezent instalatia de incalzire, ce deserveste celor doua corpuri aferente 
locatiei, este alimentata de la reteaua de termoficare a orasului Tulcea. 
lnstalatia interioara de incalzire este de tip bitub si arborescent 
structurata pe cirucuite de incalzire din polipropilena. 
Alimentarea cu energie electrica a cladirilor se realizeaza de la reteaua 
electrica stradala. In prezent, iluminatul artificial al acestora se realizeaza 
cu lampi fluorescente si incandescente. 
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- baieti 52% 

Prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii este instituit 
sistemul calitatii in constructii, 
sistem care conduce la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate 

corespunzatoare,  Iulie 2019 -  Decembrie 2020 in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor 
acestora, a societatii si a mediului inconjurator. 

MUNICIPIUL 
TULCEA 
Amplasamen
te 

in acest sens, una din obligatiile Primariei Tulcea, in calitate de investitor, 
este asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor prin diriginti de 
specialitate pe tot parcursul lucrarilor. Dirigintele de santier este unul din 
factorii importanti care contribuie la realizarea lucrarilor cu respectarea 
cerintelor de calitate si incadrarea in valorile stabilite in contractul de 
executie. Contractul va fi atribuit in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare la data initierii procedurii. Tinand cont de importanta 
implementarii profesionist a acestui proiect si de faptul ca dirigintele de 
santier este reprezentantul beneficiarului in santier, se va lua in calcul 
posibilitatea ca in cadrul clauzelor contractuale sa se prevada sanctiuni 
pecuniare pentru erori aparute in procesul de verificare a situatiilor de 
lucrari. In exercitarea verificarii executarii corecte a lucrarilor de 
constructii, dirigintele de santier va tine cont de toate obligatiile si 
raspunderile care le revin in conformitate cu legislatia care guverneaza 
domeniul de interventie al proiectului la data demararii lucrarilor. Printre 
principalele responsabilitati ale dirigintelui de santier se numara: 
Elaboreaza rapoarte de progres descriptive din punct de vedere tehnic si 
financiar al 
lucrarilor executate, rapoarte ce vor insoti ficare situatie de lucrari avizata 
Asigura supervizarea conformitatii lucrarilor executate cu proiectul tehnic 
si detaliile de executie si semnalarea prompta in scris a tuturor 
neconformitatilor identificate Verifica existenta documentelor de 
certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv 
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiect. Pentru 
aceasta subactivitate s-au alocat resurse umane, materiale si financiare 
suficiente, de calitate si in legatura directa cu obtinerea riguroasa a 
rezultatelor scontate si implicit atingerea indicatorilor de realizare 
imediata propusi prin proiect. Perioada de derulare a subactivitatii a fost 
planificata in asa fel incat sa se poata obtine, fara riscuri, rezultatele dorite 
si de asemenea, acolo unde o alta subactivitate depindea de inceperea sau 
incheierea acesteia, s-a tinut cont sa se incadreze in timp si in logica de 
succesiune. 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
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mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 
copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 

Activitate: Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

Subactivităţi 
Instalatia electrica interioara este veche si prezinta degradari 

Modernizarea si eficientizarea instalatiilor termice, a instalatiilor 
sanitare si a instalatiilor electrice aferente Gradinitei cu program 
prelungit nr.12 au fost prevazute in cadrul Documentatiei de Avizare 
a lucrarilor de interventii prin Programului Operational Regional 
2014-2020, axa prioritara 3, prioritate de investii 3.1B. Vor fi 
prevazute lucrari de inlocuire a distributiei de agent termic si a 
radiatoarelor ce necesita a fi schimbate. Vor fi prevazute panouri 
solare pentru prepararea apei calde menajere, precum si coloane de 
recirculare a apei calde menajere. Va fi reabilitata instalatia de 
canalizare, precum si instalatia de stingere incendiu. Pentru reducerea 
consumului electric, vor fi schimbate corpurile de iluminat 
fluorescente sau incandescente cu corpuri de iluminat LED. De 
asemenea, va fi reabilitata si modernizata toata instalatia electrica de 
curenti tari (tablouri electrice, cabluri etc.), cat si instalatia de detectie 
si semnalizare incendiu. 
Prezenta documentatie face referire la axa prioritara 10, ce priveste 
imbunatatirea infrasturcturii educationale prin prioritatea de investii 
10.1, avand ca obiectiv specific cresterea gradului de participare la 
nivelul educatiei timpurii (10.1.A - invatamant anteprescolar si 
prescolar). 
Lucrarile prevazute in prezenta documentatie DALI, precum instalatia 
de televziune comerciala, sistemul de supraveghere si sistemul de 
voce-date, nu contribuie la depasirea consumurilor initiale. Toate 
instalatiile de curenti slabi mai sus mentionate vor fi alimentate din 
tablouri electrice. Consumul electric al acestora, estimat la 
112kWh/an, este neglijabil si nu vor fi necesare investitii 
suplimentare pentru asigurarea consumurilor suplimentare 

 Amplasamente  
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 Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 
copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 
Activitate:Realizarea investitiei de 

baza 
Subactivit
ăţi 

 

 
Realizarea fazei de Constructii si 
instalatii 

OBIECT – CORP C1 Gradinita 
Se propune ca aceasta constructie sa fie supusa unor actiuni de reabilitare 
si modernizare, în 

 Iulie 2019 -  Decembrie 2020 vederea realizarii unor conditii optime de desfasurare a activitatilor de 
invatamant. 

MUNICIPIUL TULCEA Se propune refacerea finisajelor interioare si exterioare, a pardoselilor, a 
invelitorii existente si refacerea completa a sarpantei. 
Finisaje interioare 
- Se vor reface finisajele interioare in zonele degradate astfel: 
La parter, in holuri si in vestiare- pardoselile vor fi din gresie ceramica. Vor 
fi placate cu placi ceramice patrate sau dreptunghiulare, dimensiuni 
minime 30x30 cm, rectificate pe toate cele 4 laturi, montate fara rost, cu 
urmatoarele caracteristici: 
• Grosime minim 20 mm, maxim 30 mm; 
• Portelanate în toata consisten?a materialului (rasini, chituri sau 
silicoane) bicomponente deculoarea materialului. 
In salile de grupa-pardoselile vor fi din parchet laminat de trafic intens. 
Peretii pe holuri si in salile de grupa se vor placa cu lambriu din lemn pana 
la cota de 1.70 m. Restul peretilor se vor finisa cu tencuiala in grosime de 
2.5 cm, in zonele in care este necesar, glet si vopsea lavabila. Pe zonele de 
colturi se vor monta profile din aluminiu pentru muchii. Daca in urma 
lucrarilor de desfacere a tencuielilor existente, degradate, se va observa o 
diferenta de planeitate mai mare de 3 cm aceasta se va nivela prin 
majorarea stratului de tencuiala si aplicarea unui strat de rabitz. 
In grupurile sanitare - peretii se vor finisa cu faianta pana la cota de 2.0 m, 
iar pana la tavan se va utiliza vopsea lavabila. 
OBIECT – CORP C2 Bucatarie 
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Se propune ca aceasta construc?ie sa fie supusa unor ac?iuni de 
reabilitare, modernizare si recompartimentare a blocului alimentar pentru 
a asigura conditiile igienico- sanitare conform normelor actuale. 
Se propune refacerea finisajelor interioare, refacerea in totalitate a 
pardoselilor. Se propune refacerea finisajelor exterioare si adaptarea lor la 
situl existent. Inlocuirea invelitorii si a sarpantei existente. 
Se va reamenaja zona blocului alimentar pentru a indeplini cerintele 
normativelor ANSV si DSP in vigoare. 
Finisaje interioare 
- Se vor reface finisajele interioare in zonele degradate astfel: 
La parter, in holuri, vestiare, grupuri sanitare, bucatarie, spalator, cabinet 
medical, depozite pardoselile vor fi din gresie ceramica. Vor fi placate cu 
placi ceramice patrate sau 
dreptunghiulare, dimensiuni minime 30x30 cm, rectificate pe toate cele 4 
laturi, montate fara 

rost, cu urmatoarele caracteristici: 
• Grosime minim 20 mm, maxim 30 mm; 

• Portelanate în toata consisten?a materialului. 
Rosturile accidentale provenite din diferente de debitare se vor 
chitui cu materiale (rasini, chituri sau silicoane) bicomponente de 
culoarea materialului. 
In sala de grupa, pardoseala va fi din parchet laminat de trafic 
intens. 
Peretii pe holuri vor fi placati cu lambriu din lemn pana la cota de 
1.70 m. Restul peretilor se vor finisa cu tencuiala in grosime de 2.5 
cm, in zonele in care este necesar, glet si vopsea lavabila. Pe zonele 
de colturi se vor monta profile din aluminiu pentru muchii. Daca in 
urma lucrarilor de desfacere a tencuielilor existente, degradate, se va 
observa o diferenta de planeitate mai mare de 3 cm aceasta se va 
nivela prin majorarea stratului de tencuiala si aplicarea unui strat de 
rabitz. 
In grupurile sanitare, spalator si in bucatarie peretii se vor finisa cu 
faianta pana la tavan. Tamplaria propusa se va realiza din lemn 
stratificat, pvc cu geam termoizolant iar la caile de acces (holuri) 
va fi din aluminiu. OBIECT – CORP C2 Sala de mese Lucrari 
propuse : 
Se propune ca aceasta construc?ie sa fie supusa unor ac?iuni de 
reabilitare, modernizare în vederea satisfaceri cerintelor tuturor 
copiilor privind inscrierea in unitatea de invatamant si impune 
necesitatea optimizarii calitatii mediului educational si eficientizarea 
activitatii educative. 
Se propune refacerea finisajelor interioare si exterioare, a 
pardoselilor, a invelitorii existente. Se propune refacerea finisajelor 
exterioare si adaptarea lor la situl existent. Inlocuirea invelitorii 
existente. 
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Recompartimentarea incaperilor si a functiunilor existente, lucru ce 
necesita demolarea unor pereti interiori. 

Amplasamente  

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 
copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 
Realizarea fazei de Dotari Implementarea de solutii specifice desfasurarii activitatii de învatamant 

privind amenajarea si mobilarea interioara a salilor de clasa, a 
laboratoarelor, cabinetelor si birourilor. 

 Septembrie 2020 -  Decembrie 2020 Implementarea de solutii specifice privind amenajarea si mobilarea 
interioara a bucatariei si a 

MUNICIPIUL 
TULCEA 
Amplasamen
te 

salii de mese. Astfel, bucataria va fi dotata cu un sistem de ventilare 
profesional tip hota, pentru extractia si evacuarea poluantilor/grasimilor. 
Totodata bucataria va fi modernizata si complet echipata astfel incat sa 
corespunda normelor de igiena si exigentelor impuse de legislatia in 
vigoare. 
Modernizarea si amenajarea grupurilor sanitare, dotarea acestora cu 
faian?a, gresie, alte dotari tehnico – sanitare (chiuvete, vase WC, armaturi, 
etc), lucrari de realizare a ventilarii / eliminarii aerului viciat, precum si 
dotarea cu alte elemente aferente unui grup sanitar modern (port sapun, 
uscator mâini, etc.), inclusiv amenajarea unui grup sanitar pentru persoane 
cu dizabilita?i conform normativelor în vigoare; 
Refacerea trotuarelor de garda pe tot conturul cladirii cu panta orientata 
spre exteriorul cladirii si închiderea rosturilor de dilatare cu cordoane 
bitumate; 
Reabilitarea si modernizarea gradinitei cu program prelungit va 
corespunde din punct de vedere tehnic si estetic cerin?elor tehnice, 
economice si tehnologice conform standardelor în vigoare. Din punct de 
vedere func?ional, construc?iile vor raspunde cerin?elor desfasurarii 
activitatii de învat?amânt în mod corespunzator acesteia. Prezenta unui 
climat optim este absolut necesar pentru desfasurarea calitativa a 
activita?ii de înva?amânt prepreprescolar. Instala?iile tehnico-edilitare 
vor corespunde standardelor si normelor tehnice si sanitare, iar copiii si 
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profesorii îsi vor putea desfasura activitatea având confortul necesar 
asigurat. Salile de grupa, dormitoarele si celelalte spatii adiacente 
functiunii principale vor fi dotate corespunzator pentru a încuraja 
calitatea traiului si înva?amântului prepreprescolarilor si a personalului 
didactic si nedidactic. 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect al 
proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de 

Realizarea fazei de Utilaje, 
echipamente tehnologice si 
functionale si montajul 
aferent 
dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea 
organizarii spatiale prin 
conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea 
echipamentelor. 
Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La 
finalizarea implementarii 
proiectului, Primaria Tulcea 

va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel au 
fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt 
prezenti 150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in 
calcul cazurile persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a 
celor cu dizabilitati, dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

Dotarea cu aparate, utilaje si alt material didactic pentru învatamântul 
prescolar va fi prevazuta în concordanta cu normativele de dotare 
elaborate de Ministerul educatiei. 

 Iulie 2019 -  Decembrie 2020 Masurile de eficientizare energetica se realilzeaza in cadrul masurii 
3.1 din POR 
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MUNICIPIUL 
TULCEA 
Amplasamen
te 

Pentru asigurarea conditiilor de siguranta a utilizatorilor în caz de 
incendiu, elementele si materialele de constructie folosite trebuie sa nu 
degaje cantitati mari de fum si gaze toxice prin ardere. în spatiile 
accesibile copiilor se va evita folosirea maselor plastice, iar atunci când nu 
este posibil vor fi luate masuri de împiedicare a propagarii usoare a 
acestuia si prevazute dispozitive de evacuare automata afumului. 
În cadrul constructiilor pentru gradinite de copii se vor asigura 
urmatoarele cubaje de aer minime: 
• 8 m 3 /pers. În camerele de grupa? 
• 5 m 3 /pers în salile polivalente. 
Se recomanda urmatoarele concentratii admisibile în aerul încaperilor, ale 
noxelor emise în cladirile destinate gradinitelor. Dioxidul de carbon 
provenit din respira?ie, nu trebuie sa depaseasca concentratia de 0,010% 
din volum, sau 100 ppm, sau 180g/m3. Monoxidul de carbon provenit din 
arderi incomplete, scapari de gaze nu trebuie sa depaseasca: 
• 345 mg/m 3 (300 ppm) timp de 5 minute? 
• 100 mg/m 3 (88 ppm) timp de 15 minute nerepetabil în 24h? 
• 10 mg/m 3 (10 ppm) expunere continua. 
Formaldehida provenita din materialele de constructii nu trebuie sa 
depaseasca 120 mg/m 3 (0,1 ppm). Radonul provenit din materialele de 
construc?ii si din pamânt nu trebuie sa depaseasca concentratia de 140 
Bg/m 3 în medie pe an. 
Toate încaperile destinate copiilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de 
ventilare trebuie sa asigure o primenire a aerului de cel pu?in 13 schimburi 
pe ora în încaperi de grupa. Viteza curen?ilor de aer din încaperile 
destinate copiilor nu va depasi 0.3 m/s. Ventilarea naturala se va asigura 
cu ajutorul ferestrelor în urmatoarele conditii: 
• Existenta unor concentratii admisibile de substan?e nocive (gaze, 
vapori, praf) aleaerului exterior? 
• Ocuparea salilor conform prevederilor din proiect? 
• Aerisirea salilor (prin deschiderea ferestrelor) cel putin 10 minute 
la fiecare ora seva realiza prin transferarea copiilor în sala polivalenta. 
Pentru asigurarea unei ventilatii naturale permanente oberlichturile vor 
avea o arie totala de 1/50 din aria pardoselii iar unghiul de deschidere va fi 
spre interior si în sus. Ventilarea mecanica se va asigura la bucatarie cu 
anexele de preparare si la saplatoria de rufe, la uscatorie si la calcatorie. 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 
150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
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dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 
Asigurarea Activelor necorporale Active necorporale necesare modernizarii procesului 

educational, conform contractului de finantare. 
 Septembrie 2020 -  Decembrie 2020 

MUNICIPIUL TULCEA 

Amplasamente 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 
copii, acesta fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul 
implementarii proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului 
este modernizarea infrastructurii educationale, in prezent gradinita 
deserveste 150 
de copii participanti la procesul educational in unitatea de 
infrastructura subiect al proiectului. Investitia urmareste 
modernizarea spatiilor functionale necesare in procesul educational. 
In realizarea prezentului studiu au fost respectate atat cerintele 
prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, permitand flexibilitatea 
organizarii spatiale prin conformarea structurii de rezistenta si 
amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in categoria 
prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria Tulcea 
va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel au 
fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului 
educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt 
prezenti 150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in 
calcul cazurile persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a 
celor cu dizabilitati, dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 

Activitate: Activitatea de Organizare de santier 

Subactivităţi 
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Activitatea de Organizare de 
santier 

 Iulie 2019 -  Iulie 2019 

MUNICIPIUL TULCEA 

Amplasamente 

Conform prevederilor legale si tehnice in vigoare 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 
150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 

Activitate: Activitati/cheltuieli neprevazute 

Subactivităţi 
 

Activitati/cheltuieli neprevazute 

 Ianuarie 2019 -  Decembrie 2020 

MUNICIPIUL TULCEA 

Amplasamente 

Conform prevederilor legale si tehnice in vigoare 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
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La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 
150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 

Activitate: Activitatea de Informare si publicitate 

Subactivităţi 
 

Activitatea de Informare si publicitate Informarea asupra interventiilor pe care proiectul le propune va avea 
in vedere cresterea notorietatii si transparentei beneficiilor propuse catre 
grupul tinta vizat, formarea unei imagini 

 Ianuarie 2019 -  Decembrie 2020 omogene atat asupra interventiilor executate asupra infrastructurii sociale 
de la nivelul localitatii

MUNICIPIUL 
TULCEA 
Amplasamen
te 

Tulcea, cat si asupra serviciilor sociale ce se vor furniza dupa finalizarea 
implementarii proiectului. Anuntul de presa va viza consolidarea actiunilor 
catre un mesaj centrat atat pe obiectivul general al POR de recunoastere a 
investitiei UE in infrastructura sociala cat si pe obiectivul specific al acestui 
proiect. In conformitate cu GS Conditii generale si cu Manualul de 
identitate vizuala 2014-2020, pe toate documentele proiectului va fi 
inscriptionata elementele de recunoastere contractuale. Se vor amplasa 
afise informative la sediul Solicitantului si in locatiile de desfasurare a 
activitatilor proiectului, precum si in structurile create prin proiect, 
etichete,placute, panouri informative cu mentiunea sprijinului UE realizate 
si aplicate pe toate bunurile achizitionate in proiect, inclusiv pe/in fata 
structurilor amenajate/reabilitate. Pentru aceasta subactivitate s-au alocat 
resurse umane, materiale si financiare suficiente, de calitate si in legatura 
directa cu obtinerea riguroasa a rezultatelor scontate si implicit atingerea 
indicatorilor de realizare imediata propusi prin proiect. Perioada de 
derulare a subactivitatii a fost planificata in asa fel incat sa se poata obtine, 
fara riscuri, rezultatele dorite si de asemenea, acolo unde o alta 
subactivitate depindea de inceperea sau incheierea acesteia, s-a tinut cont 
sa se incadreze in timp si in logica de succesiune. 
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Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 150 
copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 

Activitate: Plata comisioanelor, cotelor si taxelor aferente eligibile 

Subactivităţi 
 

Plata comisioanelor, cotelor si 
taxelor aferente eligibile 

 Iulie 2019 -  Decembrie 2020 

MUNICIPIUL TULCEA 

Amplasamente 

Conform prevederilor legale si tehnice in vigoare 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 copii, acesta 
fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul implementarii 
proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului este modernizarea 
infrastructurii educationale, in prezent gradinita deserveste 150 de copii 
participanti la procesul educational in unitatea de infrastructura subiect 
al proiectului. Investitia urmareste modernizarea spatiilor functionale 
necesare in procesul educational. In realizarea prezentului studiu au fost 
respectate atat cerintele prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, 
permitand flexibilitatea organizarii spatiale prin conformarea structurii de 
rezistenta si amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in 
categoria prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria 
Tulcea va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel 
au fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt prezenti 
150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in calcul cazurile 
persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a celor cu dizabilitati, 
dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 
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Activitate: Amenajarea 
terenului 

Subactivităţi 
 

Amenajari pentru protectia 
mediului si aducerea 
terenului la starea initiala 

 Iulie 2019 -  Decembrie 2020 

MUNICIPIUL TULCEA 

Conform prevederilor legale si tehnice in vigoare Amplasamente 

Rezultate previzionate Gradinita cu program prelungit va avea o capacitate de 150 
copii, acesta fiind rezultatul asteptat si valoarea estimata la finalul 
implementarii proiectului. Avand in vedere ca obiectivul proiectului 
este modernizarea infrastructurii educationale, in prezent gradinita 
deserveste 150 de copii participanti la procesul educational in 
unitatea de infrastructura subiect al proiectului. Investitia urmareste 
modernizarea spatiilor functionale necesare in procesul educational. 
In realizarea prezentului studiu au fost respectate atat cerintele 
prezente cat si cele de dezvoltare viitoare, permitand flexibilitatea 
organizarii spatiale prin conformarea structurii de rezistenta si 
amplasarea echipamentelor. Infrastructura subiect este in categoria 
prescolar. La finalizarea implementarii proiectului, Primaria Tulcea 
va asigura costurile de operare si intretinere ale gradinitei. Astfel au 
fost planificate alocari bugetare atat pentru activitatile de 
mententanta, cat si pentru cele direct aferente procesului 
educational. 
La nivelul unitatii de infrastructura, subiect al proiectului sunt 
prezenti 150 copii in categoria de varsta relevanta, luandu-se in 
calcul cazurile persoanelor apantinand categoriilor defavorizate si a 
celor cu dizabilitati, dintre care: 
- fete 48% 
- baieti 52% 

 

DURATA PROIECTULUI: 33 luni
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BUGETUL PROIECTULUI 

 

Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL TULCEA 

Activitatea:Elaborarea documentatiei tehnico-economice si consultanta 

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

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

Descrierea cheltuielii 
Elaborarea documentatiei tehnico-economice si 
consultanta Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
5,800.00 Valoare totală [LEI] 6,902.00 

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

5,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,902.00 

Valoare TVA 
[LEI] 

1,102.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 138.04 
TVA eligibil 
[LEI] 

1,102.00 Public [LEI] 6,902.00 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 6,763.96 
 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii elaborare studii necesare pentru 

pregatirea documentatie tehnico economice 

Documente justificative 
- 

 
Activitatea:Elaborarea documentatiei tehnico-economice si consultanta 

Subactivitatea: Elaborare de Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii 

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

Buget - Activităţi şi cheltuieli 
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Subcategorie cheltuială eligibilă:43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere 
avize, acorduri, autorizaţii 

Descrierea cheltuielii 
Elaborare de Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 
acorduri si autorizatii Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
2,000.00 Valoare totală [LEI] 2,380.00 

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

2,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,380.00 

Valoare TVA 
[LEI] 

380.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 47.60
TVA eligibil 
[LEI] 

380.00 Public [LEI] 2,380.00 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 2,332.40 
 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL TULCEA 
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Elaborare de Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 
necesare pentru implementarea proiectului 

Documente justificative 
- 

 
Activitatea:Elaborarea documentatiei tehnico-economice si consultanta 

Subactivitatea: Activitatea de Expertizare tehnica 
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare şi inginerie 

Descrierea cheltuielii 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 
[LEI] 

2,300.28 Valoare totală [LEI] 2,737.33 

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

2,300.28 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,737.33 

Valoare TVA [LEI] 437.05 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 2,300.28 Contributia proprie eligibilă [LEI] 54.75

TVA eligibil [LEI] 437.05 Public [LEI] 2,737.33 
Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 2,682.58 

TVA Neeligibil [LEI] 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de 

stat: 

Justificarea cheltuielii 

0.00   

Activitatea de Expertizare tehnica conform prevederilor legale neesara pentru documentatia 
tehnica 

Documente justificative 

- 

Activitatea:Elaborarea documentatiei tehnico-economice si consultanta 

Subactivitatea: Certificarea performan?ei energetice si auditul energetic al cladirilor 

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare şi inginerie 

Descrierea cheltuielii 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 
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Documente justificative 

- 

Activitatea: 

Subactivitatea: 
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A

c

t

i

v

i

t

a

t

e

a de Expertizare tehnica 

Achiziţie: 

 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor necesara pentru 
documentatia tehnico-economica 

Activitatea de Proiectare 
Elaborare studiu de fezabilitate/DALI 

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
Subcategorie cheltuială eligibilă:42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28 

Achiziţie: 

 Tip cheltuială:Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
 Pret unitar (fără TVA) [LEI] 800.00 Valoare totală [LEI] 952.00 
 Valoare totală (fără TVA) [LEI] 800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 952.00 
 Valoare TVA [LEI] 152.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
 Eligibil [LEI] 800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 19.04
 TVA eligibil [LEI] 152.00 Public [LEI] 952.00 
 Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 932.96 
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Documente justificative 

- 

Activitatea: 

Subactivitatea: 
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Descrierea cheltuielii 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 
[LEI] 

18,402.20 Valoare totală [LEI] 21,898.62 

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

18,402.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,898.62 

Valoare TVA [LEI] 3,496.42 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
Eligibil [LEI] 18,402.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 437.97

TVA eligibil [LEI] 3,496.42  Public [LEI] 21,898.62 

Neeligibil [LEI] 0.00  Nerambursabil [LEI] 21,460.65 

TVA Neeligibil [LEI] 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de 

stat: 

Justificarea cheltuielii 

0.00    

Elaborare studiu de fezabilitate/DALI necesara pentru depunerea 
cererii de finantare 

Documente justificative 

- 

Activitatea:Activitatea de Proiectare 

Subactivitatea: Pregatire si elaborare proiect tehnic si detalii de 
executie 

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare şi inginerie 

Descrierea cheltuielii 
Pregatire si elaborare proiect tehnic si detalii de executie 

Achiziţie: 
 Tip cheltuială:Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
 Pret unitar (fără TVA) [LEI] 112,270.72 Valoare totală [LEI] 133,602.16
 Valoare totală (fără TVA) [LEI] 112,270.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 133,602.16
 Valoare TVA [LEI] 21,331.44 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Documente justificative 

- 

Activitatea: 

Subactivitatea: 
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E

l

a

borare studiu de fezabilitate/DALI 

Achiziţie: 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Jus
tificarea cheltuielii 
Pregatire si elaborare proiect tehnic si detalii de executie necesare pentru implementarea 
proiectului 

Activitatea de Consultanta 
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanţă 

Descrierea cheltuielii 
Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii Achiziţie: 
 Tip cheltuială:Cheltuială directă Cantitate: 1 buc 

 Pret unitar (fără TVA) [LEI] 84,387.00 Valoare totală [LEI] 100,420.53 

 Valoare totală (fără TVA) [LEI] 84,387.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 100,420.53 

 Valoare TVA [LEI] 16,033.53 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00 

 Eligibil [LEI] 84,387.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,008.41 

 TVA eligibil [LEI] 16,033.53 Public [LEI] 100,420.53 

 Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 98,412.12 

 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

 Eligibil [LEI] 112,270.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,672.05
 TVA eligibil [LEI] 21,331.44 Public [LEI] 133,602.16
 Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 

 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

130,930.11
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Documente justificative 

- 

Activitatea: 

Subactivitatea: 
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Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 
Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii in vederea respectarii tuturor normelor 
prevazute de ghidul solicitantului si legislatia in vigoare 

Documente justificative 
- 

 
Activitatea:Activitatea de Consultanta 

Subactivitatea: Activitatea de Audit financiar 
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 - cheltuieli pentru consultanţă 

Descrierea cheltuielii 
Activitatea de Audit 
financiar Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
10,000.00 Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA 
[LEI] 

1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00
TVA eligibil 
[LEI] 

1,900.00 Public [LEI] 11,900.00

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,662.00
 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 
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Documente justificative 

- 

Activitatea: 

Subactivitatea: 
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Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 
Activitatea de Audit financiar obligatorie conform prevederilor contractuale 

Activitatea de Asistenta tehnica 
Asistenta tehnica din partea proiectantului 

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnică 

Descrierea cheltuielii 
Asistenta tehnica din partea 
proiectantului Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
22,100.00 Valoare totală [LEI] 26,299.00

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

22,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,299.00

Valoare TVA 
[LEI] 

4,199.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 22,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 525.98
TVA eligibil 
[LEI] 

4,199.00 Public [LEI] 26,299.00

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 25,773.02
 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Asistenta tehnica din partea proiectantului conform normativelor tehnice si prevederilor legale in 
vigoare 

Documente justificative 
- 
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Documente justificative 

- 

Activitatea: 

Subactivitatea: 
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Activitatea:Activitatea de Asistenta tehnica 

Subactivitatea: Activitatea de Dirigentie de santier 
Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnică 

Descrierea cheltuielii 
Activitatea de Dirigentie de 
santier Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
25,000.00 Valoare totală [LEI] 29,750.00

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

25,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,750.00

Valoare TVA 
[LEI] 

4,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 595.00
TVA eligibil 
[LEI] 

4,750.00 Public [LEI] 29,750.00

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 29,155.00
 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 
Activitatea de Dirigentie de santier conform normativelor tehnice si prevederilor legale in 
vigoare 

Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

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

Subcategorie cheltuială eligibilă:40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 

Descrierea cheltuielii 
Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 
investitii Achiziţie: 
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Documente justificative 

- 

Activitatea: 

Subactivitatea: 
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Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
26,300.00 Valoare totală [LEI] 31,297.00

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

26,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 31,297.00

Valoare TVA 
[LEI] 

4,997.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 26,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 625.94
TVA eligibil 
[LEI] 

4,997.00 Public [LEI] 31,297.00

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 30,671.06
 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 
Asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii necesare pentru imlementarea cu succes a 
rpoiectului si realizarea investitiei de baza 

Documente justificative 
- 

 
Activitatea:Realizarea investitiei de baza 

Subactivitatea: Realizarea fazei de Constructii si instalatii 
Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază 

Subcategorie cheltuială eligibilă:53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii 

Descrierea cheltuielii 
Realizarea fazei de Constructii si 
instalatii Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
1,675,216.54 Valoare totală [LEI] 1,993,507.68 

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

1,675,216.54 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,993,507.68 

Valoare TVA 318,291.14 Valoare totală neeligibilă 0.00
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Documente justificative 

- 

Activitatea: 

Subactivitatea: 
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[LEI] [LEI] 
Eligibil [LEI] 1,675,216.54 Contributia proprie eligibilă 

[LEI] 
39,870.15

TVA eligibil 
[LEI] 

318,291.14 Public [LEI] 1,993,507.68 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,953,637.53 
TVA Neeligibil 
[LEI] 

0.00   

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 
Realizarea fazei de Constructii si instalatii ce reprezinta prinpala activitate pentru investitia de 
baza 

Realizarea investitiei de baza 
Realizarea fazei de Dotari 

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază 
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără 
montaj, dotări) 

Descrierea cheltuielii 
Realizarea fazei de 
Dotari Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
1,251,160.66 Valoare totală [LEI] 1,488,881.19 

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

1,251,160.66 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,488,881.19 

Valoare TVA 
[LEI] 

237,720.53 Valoare totală neeligibilă 
[LEI] 

0.00

Eligibil [LEI] 1,251,160.66 Contributia proprie eligibilă 
[LEI] 

29,777.63

TVA eligibil 
[LEI] 

237,720.53 Public [LEI] 1,488,881.19 

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 1,459,103.56 
TVA Neeligibil 
[LEI] 

0.00   
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Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Realizarea fazei de Dotari necesare pentru implementarea unui proces educational modern 

Documente justificative 
- 

 
Activitatea:Realizarea investitiei de baza 

Subactivitatea: Realizarea fazei de Utilaje, echipamente tehnologice si functionale si montajul 
aferent 

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază 
Subcategorie cheltuială eligibilă:54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără 
montaj, dotări) 

Descrierea cheltuielii 
Realizarea fazei de Utilaje, echipamente tehnologice si functionale si 
montajul aferent Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
199,235.60 Valoare totală [LEI] 237,090.36

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

199,235.60 Valoare totală eligibilă [LEI] 237,090.36

Valoare TVA 
[LEI] 

37,854.76 Valoare totală neeligibilă 
[LEI] 

0.00

Eligibil [LEI] 199,235.60 Contributia proprie eligibilă 
[LEI] 

4,741.81

TVA eligibil 
[LEI] 

37,854.76 Public [LEI] 237,090.36

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 232,348.55
TVA Neeligibil 
[LEI] 

0.00   

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 
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Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 
Realizarea fazei de Utilaje, echipamente tehnologice si functionale si montajul aferent necesare 
pentru implementarea proiectului si realizarea investitiei de baza 

Realizarea investitiei de baza 
Asigurarea Activelor necorporale 

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază 
Subcategorie cheltuială eligibilă:55 - cheltuieli cu active necorporale 

Descrierea cheltuielii 
Asigurarea Activelor 
necorporale Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
20,636.20 Valoare totală [LEI] 24,557.08

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

20,636.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,557.08

Valoare TVA 
[LEI] 

3,920.88 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,636.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 491.15
TVA eligibil 
[LEI] 

3,920.88 Public [LEI] 24,557.08

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 24,065.93
 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Asigurarea Activelor necorporale neceare pentru un proces educational modern 

Documente justificative 
- 
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Activitatea:Activitatea de Organizare de santier 

Subactivitatea: Activitatea de Organizare de santier 
Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier 

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

Descrierea cheltuielii 
Activitatea de Organizare de 
santier Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
31,462.49 Valoare totală [LEI] 37,440.36

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

31,462.49 Valoare totală eligibilă [LEI] 37,440.36

Valoare TVA 
[LEI] 

5,977.87 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 31,462.49 Contributia proprie eligibilă [LEI] 748.81
TVA eligibil 
[LEI] 

5,977.87 Public [LEI] 37,440.36

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 36,691.55
 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 
Activitatea de Organizare de santier conform normativelor tehnice si prevederilor legale in 
vigoare 

Activitati/cheltuieli neprevazute 
Activitati/cheltuieli neprevazute 

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute 
Subcategorie cheltuială eligibilă:60 - cheltuieli diverse şi neprevăzute 

Descrierea cheltuielii 
Activitati/cheltuieli 
neprevazute Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
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Pret unitar (fără TVA) 
[LEI] 

335,907.19 Valoare totală [LEI] 399,729.56

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

335,907.19 Valoare totală eligibilă [LEI] 399,729.56

Valoare TVA 
[LEI] 

63,822.37 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 335,907.19 Contributia proprie eligibilă 
[LEI] 

7,994.60

TVA eligibil 
[LEI] 

63,822.37 Public [LEI] 399,729.56

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 391,734.96
TVA Neeligibil 
[LEI] 

0.00   

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Activitati/cheltuieli neprevazute conform normativelor tehnice si prevederilor legale in vigoare 

Documente justificative 
- 

 
Activitatea:Activitatea de Informare si publicitate 

Subactivitatea: Activitatea de Informare si publicitate 
Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate 

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

Descrierea cheltuielii 
Activitatea de Informare si 
publicitate Achiziţie: 

Tip cheltuială: Cheltuială directă Cantitate: 1 buc
Pret unitar (fără TVA) 

[LEI] 
10,000.00 Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) 
[LEI] 

10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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[LEI] 
Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238.00

TVA eligibil 
[LEI] 

1,900.00 Public [LEI] 11,900.00

Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 11,662.00
 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 
Activitatea de Informare si publicitate necesara conform prevederilor contractuale 

Plata comisioanelor, cotelor si taxelor aferente eligibile 
Plata comisioanelor, cotelor si taxelor aferente eligibile 

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului 
Subcategorie cheltuială eligibilă:59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 

Descrierea cheltuielii 
Plata comisioanelor, cotelor si taxelor aferente 
eligibile Achiziţie: 
 Tip cheltuială:Cheltuială directă Cantitate: 1 buc 

 Pret unitar (fără TVA) [LEI] 19,589.52 Valoare totală [LEI] 19,589.52 

 Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,589.52 Valoare totală eligibilă [LEI] 19,589.52 

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

 Eligibil [LEI] 19,589.52 Contributia proprie eligibilă [LEI] 392.30 

 TVA eligibil [LEI] 0.00 Public [LEI] 19,589.52 

 Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 19,197.22 

 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 
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Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 

Justificarea cheltuielii 

Plata comisioanelor, cotelor si taxelor aferente eligibile necesare conform prevederilor legale in 
domeniu 

Documente justificative 
- 

 
Activitatea:Amenajarea terenului 

Subactivitatea: Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 
Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

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

Descrierea cheltuielii 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 
starea initiala Achiziţie: 
 Tip cheltuială:Cheltuială directă Cantitate: 1 buc 

 Pret unitar (fără TVA) [LEI] 8,750.00 Valoare totală [LEI] 10,412.50 

 Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,412.50 

 Valoare TVA [LEI] 1,662.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00 

 Eligibil [LEI] 8,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 208.25 

 TVA eligibil [LEI] 1,662.50 Public [LEI] 10,412.50 

 Neeligibil [LEI] 0.00 Nerambursabil [LEI] 10,204.25 

 TVA Neeligibil [LEI] 0.00 

Ajutor de stat: 

Schema de ajutor de 

stat: 

Categoria de ajutor de stat: 

Subcategoria de ajutor de stat: 
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Justificarea cheltuielii 
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala conform normativelor 
tehnice si prevederilor legale in vigoare 
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Cheltuieli totale 
proiect 

Cheltuiei totale 
eligibile 

actualizate proiect Cheltuieli totale 
eligibile 

neactualizate 
proiect 

Public Cheltuieli totale 
nerambursabile 

Cheltuieli totale 
ajutor de stat 

Cheltuieli totale 
contribuţie proprie 

Cheltuieli totale 
neeligibile proiect 

Intensitatea 
intervenţiei 

1 4,591,246.89 4,591,246.89 4,591,246.89 4,591,246.89 4,499,421.41 0.00 91,825.48 0.00 98.0000 

 
4,591,246.89 4,591,246.89 4,591,246.89 4,591,246.89 4,499,421.41 0.00 91,825.48 0.00 98.0000 

 
4,591,246.89 4,591,246.89 4,591,246.89 4,591,246.89 4,499,421.41 0.00 91,825.48 0.00 98.0000

 
Cheltuieli totale 

proiect 

Cheltuieli totale 
eligibile 

actualizate proiect 
Cheltuieli totale 

eligibile 
neactualizate 

proiect 
Public Cheltuieli totale 

nerambursabile 
Cheltuieli totale 

ajutor de stat 

Cheltuieli totale 
contribuţie proprie 

Cheltuieli totale 
neeligibile proiect Intensitatea 

intervenţiei 

 

Componenta 1 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 0.00 0.00 0.00 

Buget - Amplasament 

 0.00 0.00 2,100,000.00 2,491,246.89 0.00  0.00 0.00 

Componenta 1    

Cod regiuneRegiune Judeţ Buget eligibil Ajutor de stat 

 RO22 Sud-Est Tulcea 4,591,246.89 (100.00 %)  0.00 ( 0.00 %) 

Buget - Câmp de intervenţie 

Buget eligibil 
total 

Total ajutor de 
stat 

4,591,246.89 (100.00 %)  0.00 ( 0.00 %) 

Componenta 1    

 Cod Categorie câmp de 
intervenţie 

  Buget eligibil 

 052Infrastructuri pentru educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari 4,591,246.89 ( 

Co
m
po
ne
nte

To
tal 

pr
oie
ct 

M
U
NI
CI
PI
U
L 
T
U
L
C

Pa
rte
ne
ri 

Buget - Plan anual de cheltuieli 
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100.00 %) 

Buget - Formă de finanţare 

Buget eligibil total 4,591,246.89 (100.00 
%) 

Componenta 1   

Cod Formă de finanţare   Buget eligibil 

 01Grant nerambursabil 4,591,246.89 ( 100.00 %) 

Buget - Tip teritoriu 

Buget eligibil total 4,591,246.89(100.00 %)

Componenta 1   

 Cod Tip teritoriu  Buget eligibil 

 07 Nu se aplică  4,591,246.89 ( 
100.00 %) 

Buget - Activitate economică 

Buget eligibil total 4,591,246.89(100.00 %)

Componenta 1   

Cod Activitate economică  Buget eligibil 

 19 Educaţie  4,591,246.89 ( 
100.00 %) 

Buget - Obiectiv tematic 

Buget eligibil total 4,591,246.89(100.00 %)

Componenta 1   

Cod Tip obiectiv tematic  Buget eligibil 

Investiţii în educaţie, calificare şi formare profesională pentru dobândirea de 
competenţe şi 

10 
învăţare pe tot parcursul vieţii 

4,591,246.89 ( 
100.00 %) 
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Buget - Mecanisme aplic. terit. 

Buget eligibil total 4,591,246.89(100.00 %)

Componenta 1   

CodTip mecanism de livrare teritorială  Buget eligibil 

 03Investiţii teritoriale integrate - altele  4,591,246.89 ( 
100.00 %) 

Buget - Natura investiţiei 

Buget eligibil total 4,591,246.89(100.00 %)

Componenta 1   

Cod Natura investiţiei  Buget eligibil 

 3Transformare/Modernizare  4,591,246.89 ( 
100.00 %) 

 Buget eligibil total 4,591,246.89(100.00 %) 

Detaliere cerere de clarificări 

Introducere 
Nr. 23409/13.09.2018 
Nr. 17290/DIPOR/13.09.2018 

Urmare a evaluării tehnice şi financiare  a cererii de finanţare cod SMIS 124811, beneficiar UAT Mun. 
TULCEA, titlul „MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII CORESPUNZATOARE GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, 
MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE 
EDUCATIONALA”, sunt necesare următoarele clarificări în vederea continuării/definitivării procesului 
de evaluare tehnică şi financiară: 

1. Dupa efectuarea masurilor de interventie la corpurile C1 si C2, cladirea se va afla in aceeasi clasa de 
risc seismic (RSIII). Justificati solutia tehnica propusa prin proiect prin care dupa executarea 
lucrarilor si finalizarea investitiei si cheltuirea unei sume de bani importante cladirea nu este 
scoasa din starea de risc seismic (clasa III-a de risc seismic cuprinde construcţiile care sub 
efectul, cutremurului pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa 
structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante). Justificati daca investiţia si 
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cheltuielile din punct de vedere economic atunci când  clădirea gradinitei nu este scoasa din 
starea de risc seismic; 

2. Transmiteti partea desenata aferenta lucrărilor de sistematizare pe verticală cu înscrierea volumelor 
de terasamente, săpături / umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat 
(excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal; 

3. Transmiteti partea desenata aferenta lucrărilor trotuare, alei acces, alei circulatie, imprejmuire; 
4. Transmiteţi specificaţii şi descrieri tehnice  pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară a 

lucrărilor de OS, căi de acces provizorii, alimentare cu apă, energie electrică, etc.; 
5. Transmiteţi principalii indicatori tehnico – economici valorici pentru fiecare dintre obiectele  

investiţiei exprimat in lei/euro pe unitatea de măsura; 
6. Prezentaţi baza de calcul (antemăsurători) la listele de cantităţi estimative, astfel încât cantităţile de 

lucrări din devize, sa poată fi identificabile, verificabile, măsurabile  şi sa fie corelate cu  partea 
desenată; 

7. Descrieţi modul de desfasurare a activitatii gradinitei in perioada de derulare a lucrărilor de 
constructie, in perioada de implementare a proiectului având in vedere lucrările specifice; 

8. In documentatia DALI (Anexa 1 la HCL nr. 213/ 02.07.2018) se mentioneaza ca “acoperisul este tip 
sarpanta de lemn si invelitoare metalica (recent schimbata)”(Cap.Descriere structural, pag.21). 
Se solicita sa se mentioneze data la care a a avut loc schimbarea invelitorii metalice; 

9. Transmiterea Centralizatorului cheltuielilor pe categorii de lucrari defalcate pe cele doua corpuri C1 
si C2; 

10. Transmiteti indicele ratei medie anuala de crestere demografica, precizand modul de calcul si sursa 
de informatii; 

11. Transmiteti Indicele Capacităţii ?colii (ICS) precizand modul de calcul si sursa de informatii; 
12. Transmiteti indicele Valoarea medie a Indicelui Utilităţilor/UAT precizand modul de calcul si sursa 

de informatii; 
13. Transmiteti indicele privind Rata de Participare in Invatamantul Prescolar (PIP); 
14. Transmiteti indicele privind Pregatirea pentru Invatamantul Primar (PRIP); 
15. Prezentati detalierea cheltuielile de informare/ publicitate din  cadrul listei de echipamente/dotari; 
16. Transmiteti gradul de autofinantare la nivelul anului fiscal 2016( conform cerintelor GS); 
17. Corelati valorile dintre Bugeul proiectului (CF) cu Planul de achizitii si  Lista de echipamente şi/sau 

lucrări şi/sau servicii; 
18. Transmiteti bugetului proiectului in format pdf, tip macheta. 

Vă informăm că documente suplimentare sau informaţii care introduc elemente noi de natură să modifice 
proiectul iniţial nu vor fi luate în considerare. Clarificările trebuie să se refere strict la cele declarate deja de 
dumneavoastră în proiect. 
Clarificările se vor depune urmând modalitatea de depunere a cererii de finanţare, la momentul lansării 
apelului de proiecte. 
În consecinţă vă solicităm să ne transmiteţi clarificările sus menţionate pâna cel târziu 21.09.2018 
(maximum 5 zile lucratoare, de la data transmiterii prezentei), în caz contrar, proiectul va fi evaluat exclusiv 
în baza informaţiilor existente la dosarul cererii de finanţare. Răspunsul incomplet sau în afara termenului la 
solicitarea de clarificări poate conduce la respingerea cererii de finanţare. 
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Pe aceasta cale dorim să vă propunem data de 24.09.2018 pentru efectuarea vizitei la faţa locului pentru 
proiectul “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZATOARE GRADINITEI CU 
PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCATIONALA”, 
solicitant UAT Mun. TULCEA, propus prin cererea de finanţare cod SMIS 124811. 

Menţionăm că la această vizită vor participa experţi din partea OI POR Regiunea Sud Est: 

? Marina Merticaru, in calitate de secretar al comisiei de 
evaluare ; ? Constantin Turturescu, expert tehnic; ?
 Ileana Pascal, expert financiar. 

Vă rugăm să asiguraţi prezenţa la vizita la faţa locului, din partea instituţiei dumneavoastră, a  
reprezentantului legal sau a persoanei delegate/mandatate din cadrul institutiei pentru a participa la vizita la 
fata locului. La aceasta vizita, pot participa in masura disponibilitatii şi  proiectantul sau alte persoane ce 
pot furniza informaţii de specialitate cu privire la aspectele tehnice ale proiectului. 

Vă rugăm să ne comunicaţi  disponibilitatea de a participa la vizita pe teren în aceeaşi zi sau in cel mult 2 
zile lucratoare de la data transmiterii prezentei notificări. In cazul in care vizita la fata locului nu se poate 
desfasura la data propusa de catre OI POR, va rugam sa ne comunicati data propusa de dvs, dar aceasta nu 
trebuie sa depasesca a 15 zi lucratoare de la data notificarii OI POR. 

Precizam ca nu se va prelua niciun document la etapa de vizită la faţa locului, iar cererea de finanţare nu va 
putea fi completată/modificată. Cu toate acestea, la vizita la fata locului este necesara prezentarea in 
original a documentelor anexate la cererea de finantare in copie conforma cu originalul. Lista documentelor 
originale ce se vor verifica constituie Anexa 1 la prezentul document. 

Persoana de contact din partea OI POR Regiunea Sud-Est este d-na Marina Merticaru, telefon/fax: 
0339/40.10.18, e-mail: marina. merticaru@adrse.ro. 

Concluzie cerere de clarificări 
Anexa 1 
Lista documentelor originale ce se vor verifica la vizita la fata locului: 
1. Documentele statutare ale solicitantului; 
2. Documente privind identificarea reprezentantului legal al solicitantului; 
3. Documente privind datele financiare ale solicitantului (Ultimul Bilanţ contabil vizat de Administraţia 

financiară, inclusiv contul de rezultat patrimonial, contul de execuţie bugetară şi indicatori 
Execuţie bugetara etc) 

4. Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuţia solicitantului; 
5. Declaraţia de eligibilitate a solicitantului; 
6. Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA; 
7. Documentaţia tehnico-economică (faza SF/DALI sau SF/DALI + PT); 
8. Certificatul de urbanism si Autorizaţia de construire, după caz precum si avizele/acordurile de 

principiu privind asigurarea utilităţilor, precum şi alte avize/acorduri de principiu  specifice 
tipului de intervenţie, obţinute până la data depunerii cererii de finanţare; 9. Decizia etapei de 
încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisă de 
autoritatea pentru protecţia mediului (dacă este cazul); 
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10. Hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi realizată 
prin proiect; 

11. Devizul general pentru proiectele de lucrări în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
12. Lista de echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii cu încadrarea acestora pe secţiunea de cheltuieli 

eligibile /ne-eligibile; 
13. Notă asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost; 
14. Avizul Ministerului Educaţiei Naţionale; 
15. Documente privind dreptul de proprietate/administrare; 
16. Avizul de conformitate a proiectului cu Strategia Integrată pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei 

Dunării-numai în cazul proiectelor cu locul de implementare în zona Investiţiei Teritoriale 
Integrate Delta Dunării; 

17. Avizul administratorelui/custodelui (sau clasarea solicitării) pentru intervenţiile care au loc într-o 
arie naturală protejată, în conformitate cu prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare- numai în cazul proiectelor implementate în zona Investiţiei Teritoriale 
Integrate Delta Dunării. 

Răspuns introducere 
1. Dupa efectuarea masurilor de interventie la corpurile C1 si C2, cladirea se va afla in aceeasi clasa de risc 

seismic (RSIII). Justificati solutiatehnica propusa prin proiect prin care dupa executarea lucrarilor si 
finalizarea investitiei si cheltuirea unei sume de bani importante cladirea nu este scoasa din starea de risc 
seismic (clasa III-a de risc seismic cuprinde construcţiile care sub efectul, cutremurului pot prezenta 
degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranţa structurala, dar la care degradările 
nestructurale pot fi importante). Justificati daca investiţia si cheltuielile din punct de vedere economic 
atunci când clădirea gradinitei nu este scoasa din starea de risc seismic; 

R: Cladirea se afla in clasa de risc seismic RsIII – clasa ce corespunde constructiilor la care sunt asteptate 
degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala, dar la care degradarile elementelor 
nestructurale pot fi importante. Conform P100-3/2008 Cod de evaluare si Proiectare a Lucrarilor de Consolidare 
la Cladiri Existente, Vulnerabile seismice  - pct. 8.4., pentru cladiri aflate in clasa III de importanta nu este 
necesara interventia structurala pentru efectuarea de consolidari, constructia aflandu-se in clasa RsIII de risc 
seismic. Lucrarile de reabilitare propuse de catre expertul tehnic in cuprinsul expertizei tehnice si preluate in 
documentatia de proiect, faza DALI, sunt lucrari ce permit eliminarea riscului degradarii cladirilor datorita 
deficientelor existente (ex:existenta infliltratiilor si aparitia mucegaiului la, inlocuirea sarpantei - parterul 
corpului C1 – Gradinita). Propunerile de interventii au rolul de a remedia si stopa eventuale degradari sau 
modificari ale elementelor structurale. Masurile propuse au un efect direct cat si indirect in comportamentul 
cladirii in prezent si viitor la potentiale actiuni seismice, prin protejarea elementelor structurale existente, 
reducandu-se astfel riscul unor degradari importante a elementelor nestructurale in caz de seism, implicit al 
unor costuri de refacere a acestora. 
Un alt aspect este acela ca solutiile recomandate de expert indeplinesc toate cerintele spatiale, functionale si 
economice pentru realizarea obiectivelor proiectului, prin care se inlocuiesc anumite parti din finisaje interioare 
si sarpante, deteriorate si astfel procesul de invatamant este mai putin afectat comparativ cu o interventie de 
consolidare pentru trecerea din clasa RsIII in Rs IV. Aceste lucrari implica interventii mai reduse asupra 
imobilelor atat din punct de vedere al efortului de constructie cat si al efortului financiar, prin faptul ca se va 
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interveni foarte putin asupra structurii constructiilor, dar suficient pentru asigurarea cerintelor de rezistenta si 
stabilitate conform normativelor in vigoare . 

2. Transmiteti partea desenata aferenta lucrărilor de sistematizare pe verticală cu înscrierea volumelor de 
terasamente, săpături / umpluturi,depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi 
deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal; 

R: Am atasat schita aferenta lucrarilor de sistematizare pe vertical (Documentul NE_Planuri de amenajari 
exterioare GPP12) 
Documentatia tehnico – economica pentru obiectiv a fost elaboarata in conformitate cu prevederile Hotararii de 
Guvern nr. 907/2016 si a Conditiilor specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul 
POR/20017/10/10.1/1 0.1a/ITI - Grila de analiza a conformitatii si calitatii Documentatiei de avizare a lucrarilor 
de interventie (DALI), in aceasta faza de proiectare a fost realizat DALI-ul (Documentatia Tehnica de Avizare a 
Lucrarilor de Interventie), documentatie ce se elaboreaza pe baza Expertizei Tehnice, a Auditurilor energetice si 
a studiilor. Partea desenata aferenta lucrarilor de sistematizare verticala este un document ce trebuie predat o 
data cu Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C) conform legislatiei in vigoare. 
(Anexa nr. 9 din HG 907/2016 – Capitolul I: A. Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii 
lucrarilor de construire – P.A.C – Sectiunea II: Piese desenate 1.2.). 

3. Transmiteti partea desenata aferenta lucrărilor trotuare, alei acces, alei circulatie, imprejmuire; 
R:   Am atasat partea desenata aferenta lucrarilor trotuare, alei acces, alei circulatie, imprejmuire. De asemenea 
in plansa nr. 9501 – Simulari 
3D se pot observa aceste lucrari de imprejmuire si amenajari exterioare. (Documentul NE_Planuri de 
amenajari exterioare GPP12) 
Documentatia tehnico – economica pentru obiectiv a fost elaboarata in conformitate cu prevederile Hotararii de 
Guvern nr. 907/2016 si si a Conditiilor specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu titlul 
POR/20017/10/10.1/1 0.1a/ITI - Grila de analiza a conformitatii si calitatii Documentatiei de avizare a lucrarilor 
de interventie (DALI), in aceasta faza de proiectare a fost realizat DALI-ul (Documentatia Tehnica de Avizare a 
Lucrarilor de Interventie), documentatie ce se elaboreaza pe baza Expertizei Tehnice, a Auditurilor energetice si 
a studiilor. Partea desenata aferenta lucrarilor de sistematizare verticala este un document ce trebuie predat o 
data cu Proiectul pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire (P.A.C) conform legislatiei in vigoare. 
(Anexa nr. 9 din HG 907/2016 – Capitolul I: A. Continutul cadru al proiectului pentru autorizarea executarii 
lucrarilor de construire – P.A.C – Sectiunea II: Piese desenate 1.2.) 

4. Transmiteţi specificaţii şi descrieri tehnice pentru organizarea de şantier cu descrierea sumară a 
lucrărilor de OS, căi de acces provizorii,alimentare cu apă, energie electrică, etc.; 

R:   Documentatia tehnico – economica pentru obiectiv a fost elaboarata in conformitate cu prevederile 
Hotararii de Guvern nr. 907/2016, in aceasta faza de proiectare a fost realizat DALI-ul (Documentatia Tehnica 
de Avizare a Lucrarilor de Interventie), documentatie ce se elaboreaza pe baza Expertizei Tehnice, a Auditurilor 
energetice si a studiilor. Continutul-cadru al Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie nu prevede 
prezentarea unui memoriu sau a unor planuri pentru organizarea executiei lucrarilor. 
Conform Anexei nr. 9 de la Hotarea de Guvern 907/2018 –  punct C – “CONTINUTUL – CADRU AL 
PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR – P.O.E” este necesar in toate cazurile 
in care se realizeaza o investitie si se prezinta, de regula, impreuna cu documentatia tehinca pentru 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in conditiile legii. 
Atasat va transmitem descrierea sumara a lucrarilor de organizare de santier. (Documentul Descriere 
organizare de santier GPP12) 
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5. Transmiteţi principalii indicatori tehnico – economici valorici pentru fiecare dintre obiectele investiţiei 
exprimat in lei/euro pe unitatea demăsura; 

R:   Principalii indicatori tehnico – economici valorici pentru fiecare dintre obiectele investitiei exprimat in lei 
sunt: Obiectul 01.Gradinita valoarea investitiei 1,936,542.10 lei fara TVA rezultand 7,995.96 lei/mp; Obiectul 
04. Sala de mese si Bucatarie valoarea investitiei 915,757.05 lei fara TVA rezultand 3,224.27 lei/mp. 

6. Prezentaţi baza de calcul (antemăsurători) la listele de cantităţi estimative, astfel încât cantităţile de 
lucrări din devize, sa poată fiidentificabile, verificabile, măsurabile şi sa fie corelate cu partea desenată; 

R: Pentru eficientizarea livrarii proiectelor Asocierea Novart Engineering – Performa Arhitecti si ingineri – 
Tehno Consulting Solution utilizeaza tehnologie informatica de proiectare cladiri de ultima ora, tehnologie 
cloud si BIM. Building Information Modeling (BIM) este un proces de livrare a proiectelor de constructii ce 
presupune verificari privind calitatea proiectelor, detectarea coleziunilor dintre specialitati, vizualizarea 3D, 
simularea 4D a executiei, integrarea costurilor – simularea 5D, operarea si mentenanta obiectivului – 6D. 
Partea desenata a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie a fost realizata cu ajutuorul unor 
aplicatii software (ArchiCAD) creat pentru BIM (Building Information Modeling), tehnologie ce permite 
modelarea informationala a cladirilor si integrarea informatiilor de natura tehnico-economica.Un avatanj al 
acestui soft reprezinta extragerea automata a listelor de cantitati prin etichetarea elementelor de constructie in 
momentul in care sunt proiectate. Antemasuratorile au fost extrase automat cu ajutorul aplicatie software, fara a 
mai fi nevoie de un inginer/arhitect care sa calculeze cantitatile. Baza de calcul (antemasuratorile) pentru acest 
obiectiv o reprezinta instrumentele acestui program de modelare si proiectare a cladirilor. Atasat regasiti un 
tabel cu liste de cantitati generate automat din program. 
Documentatia tehnico – economica pentru obiectiv a fost elaborata in conformitate cu prevederile Hotararii de 
Guvern nr. 907/2016 Anexa nr. 5 – Continut cadru – Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, iar 
devizele au fost elaborate conform Anexei nr. 7 si Anexei nr. 8 Continut cadru al Devizului general al 
obiectivului de investitie, respectiv Devizul obiectului. 

7. Descrieţi modul de desfasurare a activitatii gradinitei in perioada de derulare a lucrărilor de constructie, 
in perioada de implementare aproiectului având in vedere lucrările specifice; 

R:   Inca din faza de documentatie de atribuire lucrari, dar si in momentul atribuirii lucrarilor, se va solicita 
Executantului, prezentarea unui grafic la nivel de grafic oferta, respectiv grafic detaliat de executie care sa 
evidentieze abordarea lucrarii pe zone, etaje si fronturi de lucru cu conditia mentinerii activitatii unitatii de 
invatamant. Acesta planficare se va face pe baza discutiilor cu Beneficiarul, se vor stabili obiectivele si scopul 
proiectului – structura de defalcare pe activitati a proiectului care va cuprinde toate fazele si pachetele de lucrari 
ce trebuie realizate in proiect. 
Planificarea proiectului pentru faza de executie se va face tinand cont de conditionarile tehnologice, 
organizatorice si externe proiectului. Se vor stabili si explica punctele cheie din proiect si principalele livrabile. 
De asemenea se va propune utilizarea in cadrul documentatiei de atribuire forma de contract standard prevazuta 
de H.G.1/2018 Clauza 17 – Programul de Executie, cu prevederile referitoare la planificarea si monitorizarea 
lucrarilor. 
Activitatile se vor desfasura astfel incat sa nu fie afectat procesul de invatamant. Lucrarile care implica 
interventii mai reduse se pot realiza concomitet cu procesul de invatamant fara ca acesta sa fie afectat, iar 
lucrarile mari se vor realiza in perioada vacantelor si in afara orelor de activitate. 

8. In documentatia DALI (Anexa 1 la HCL nr. 213/ 02.07.2018) se mentioneaza ca “acoperisul este tip 
sarpanta de lemn si invelitoare metalica 
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(recent schimbata)”(Cap.Descriere structural, pag.21). Se solicita sa se mentioneze data la care a a avut loc 
schimbarea invelitorii metalice; R:   In perioada 2007-2008 la Gradinita nr .12 au fost realizate lucrari de 
reabilitare, lucrari de reabilitare ce au cuprins si inlocuirea sarpantei si invelitoarii existente. 

9. Transmiterea Centralizatorului cheltuielilor pe categorii de lucrari defalcate pe cele doua corpuri C1 si 
C2;R: Am transmis Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari defalcate pe cele doua corpuri C1 
si C2. 

10. Transmiteti indicele ratei medie anuala de crestere demografica, precizand modul de calcul si sursa de 
informatii; 

R: Rata = -0.028 
Formula: [(Populaţie (2016) / Populaţie (2012)) – 1] / 5 
Formula: [(2314 / 2698) – 1] / 5 = (0.8576-1)/5=-
0.1423/5=-0.028 Sursa de informatii: INSSE 

11. Transmiteti Indicele Capacităţii ?colii (ICS) precizand modul de calcul si sursa de informatii; 
R: ICS (pentru GPP12) = numărul de locuri/numărul elevilor înscrişi 
= 120/150 = 0,80 Formula: ICS = numărul de locuri/numărul elevilor 
înscrişi In Tulcea exista 6 gradinite cu urmatoarele date: 
GPP 3: numar locuri: 140, numar elevi inscrisi: 188, ICS: 0,74 
GPP 12: numar locuri: 120, numar elevi inscrisi: 150, ICS: 0,80 
GPP 17: numar locuri: 160, numar elevi inscrisi: 195, 
ICS: 0,82 GPP 18: numar locuri: 100, numar elevi 
inscrisi: 98, ICS: 1,02 
GPP 13: numar locuri: 60, numar elevi inscrisi: 63, ICS: 0,95 
GPP Dumbrava Minunata: numar locuri: 160, numar elevi inscrisi: 
232, ICS: 0,69 Astfel din cele 6 gradinite, 2 au ICS sub 0,75 iar 4 
au peste 0,75: 2/6 = 0,33 Sursa de informatii: Inspectoratul Scolar 
judetean Tulcea. 

12. Transmiteti indicele Valoarea medie a Indicelui Utilităţilor/UAT precizand modul de 
calcul si sursa de informatii; R: Nici una din cele 6 gradinite nu indeplineste vreo conditie 
din urmatoarele: 

(a) unităţile nu au autorizaţie sanitară, 
(b) unităţile nu sunt conectate la o sursă de apă autorizată, 
(c) unităţile nu au contract de salubritate, 
(d) unităţile nu au centrală  termică,  bazându-se  în  schimb  doar  pe  sobe/şeminee, 
(e) unităţile  nu au grupuri sanitare interioare (doar  exterioare), sau 
(f) unităţile nu sunt conectate la sistemul de canalizare sau nu au fosă septică. 

Astfel, toate unitatile au utilitati adecvate avand indicele utilitatilor de 0. Raportat la numarul total de unitati 
(6), valoarea medie este de sub 
16,3 
Formula: Valoarea medie a Indicelui Utilităţilor/reşedinţă de judeţ = (Suma valorilor indexului utilităţilor  
tuturor  unităţilor  de  învăţământ preşcolar  /  număr  unităţi  învăţământ preşcolar / UAT) Sursa de 
informatii: Primaria Tulcea, ISJ Tulcea. 



Componenta 1  Lider- MUNICIPIUL TULCEA 

Documente justificative 

- 

Activitatea: 

Subactivitatea: 
 

98 

13. Transmiteti indicele privind Rata de Participare in Invatamantul Prescolar (PIP); 
R: Rata de participare: 0,40 
Formula: copiii cu vârste între 3 şi 5 ani înscrişi în învăţământul preşcolar / populaţia de aceeaşi 
grupă de vârstă Formula: 926/2314=0,40, 40% 
Sursa de informatii: INS, ISJ Tulcea 

14. Transmiteti indicele privind Pregatirea pentru Invatamantul Primar (PRIP); 
R: Indicele PRIP = 0,99, 99% 
Definitie: Proporţia elevilor din învăţământul primar înscrişi prima oară în clasa 0 care au fost înscrişi în 
învăţământul preşcolar 
Conform informatiilor primite de la  Inspectoratul scolar  au fost inscrisi in clasa pregatitoare 2016-2017 la  
cele 15 scoli  696 de copii, iar numarul de copii care au fost inscrisi anterior in invatamantul prescolar este 
de 690 prescolari. Sursa de informatii: ISJ Tulcea. 

15. Prezentati detalierea cheltuielile de informare/ publicitate din cadrul listei de 
echipamente/dotari;R: Am detaliat cheltuielile de informare si publicitate in cadrul listei de 
echipamente/dotari. 

16. Transmiteti gradul de autofinantare la nivelul anului fiscal 2016( conform cerintelor 
GS);R: Am transmis gradul de autofinantare pentru 2016. 

17. Corelati valorile dintre Bugetul proiectului (CF) cu Planul de achizitii si Lista de 
echipamente şi/sau lucrări şi/sau servicii; 

R: Am corelat valorile dintre Buget, Planul de achizitii si Lista de echipamente/lucrari/servicii. Exista o 
diferenta de 0,01 RON (1 ban) intre cererea de finantare din SMIS si deviz/plan de achizitii, diferenta datorata 
modului de calcul al zecimalelor. Daca trebuie corectata va rugam sa ne informati. 

18. Transmiteti bugetului proiectului in format pdf, tip macheta.R: Am transmis bugetul 
proiectului in format pdf 

Răspuns concluzie 
Am transmis si pregatiti toate documentele. 
Va stam la dispozitie pentru orice alte informatii sau clarificari. 

In legatura cu vizita la fata locului aceasta a fost confirmata. 

Documente încărcate 
Fişier Dată încărcare fişier Descriere 

CI_reprezentant legal UAT_RCAE_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

07/08/2018 Carte identitate_reprezentant legal UAT Municipiul Tulcea 
GPP12_adresa suprafete_TOPO CONSULT_RCAE_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

07/08/2018 explicatii privind diferentele de suprafete date de SC Topo Consult 
GPP12_date efective elevi transmise de ISJ Tulcea_RCAE_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

07/08/2018 
informatii privind efectivele de elevi transmise de Inspectoratul Scolar 
Judetean Tulcea 
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GPP12_plan de amplasament vizat OCPI_RCAE_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

07/08/2018 Plan de amplasament vizat OCPI 
GPP12_Extras_Informare_45405_RCAE_1_SD.pdf 
3725392D01B1EE89D11B5763DD94A6E33CC00A856A211B11057344A C6E45AA16 

07/08/2018 Extras carte funciara 45405 de informare 
GPP12_declaratie privind eligibilitate TVA_RCAE_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

07/08/2018 Declaratia privind eligibilitatea TVA 
GPP12_declaratia de angajament_RCAE_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

07/08/2018 Declaratia de angajament 
GPP12_declaratia de eligibilitate_RCAE_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

07/08/2018 Declaratia de eligibilitate 
GPP12_Contracte gradinita 12_RCAE_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

07/08/2018 contracte utilitati 
GPP12_CF40546 - incheiere 83645_RCAE_1_SD.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

07/08/2018 incheiere nr. 83645 la carte funciara 40546 
Export_buget_21-09-2018 GPP12 Tulcea_RCAE_2_sd.pdf 
62E72239D733C48772B45BE5BF602101CB4B1B3356EA09BF836F93C 8E351809B 

21/09/2018 export buget GPP12 
NE_Cheltuieli de informare-publicitate_GPP12_10.1A_RCAE_2_sd.pdf 
8085F340C7805AF3AFE2554F7E8BD58570400F972B60A7305EA815F3 691A0099 

21/09/2018 Cheltuieli de informare-publicitate_GPP12 
NE_Descriere organizare santier_GPP12_RCAE_2_sd.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

21/09/2018 descriere organizare de santier_GPP12 
NE_Deviz general_varianta recomandata GPP12_RCAE_2_sd.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

21/09/2018 deviz general varianta recomandata_GPP12 
Fişier Dată încărcare fişier Descriere 

NE_Exemplu antemasuratori_GPP12_RCAE_2_sd.pdf 
43464F4FD5ECC569D116A79821BCA24943F45A41F107434FF201130 21/09/2018 exemplu antemasuratori_GPP12 
5D8B53404 
NE_Grad de autofinantare 2016 UAT Tulcea_RCAE_2_sd.pdf 
E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 B7852B855 

21/09/2018 grad de autofinantare_20016_UAT Tulcea 
NE_Lista de echipamente lucrari 
servicii_GPP12_21.09.2018_RCAE_2_sd.pdf 

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991 21/09/2018 lista echipamente lucrari/servicvii_GPP12 
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI 

Subsemnatul, Constantin Hogea, CNP 1570906364224, posesor al CI seria TC, nr. 311111, în calitate de 
reprezentant legal/împuternicit al MUNICIPIUL TULCEA, confirm că informaţiile incluse în această 
cerere de finanţare şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară 
pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. 

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

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

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

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

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, MUNICIPIUL TULCEA, 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 Constantin Hogea. 

Data 
21/09/2018 16:44:50 

 
 
 
 
 
 
 
 


