Jurnal de proiect
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI DE ARTĂ IOAN SIMA DIN
MUNICIPIUL ZALĂU
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014‐2020
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.
Operaţiunea B ‐ Clădiri publice
Nr.
Data
crt
1. 30 mai 2017

Activitatea desfășurată

2.
3.

9 august 2018
29 august 2018

4.

21 septembrie 2018

5.

5 septembrie 2018

6

01 octombrie 2018

Depunerea cererii de finanțare la Organismul intermediar Agenția
de Dezvoltare Regională Nord – Vest
Semnarea contractului de finanțare
Demararea procedurii de achiziție a serviciului de informare și
publicitate – achiziție directă
Semnarea contractului pt. servicii de informare si publicitate.
Contract nr. 57936/21.09.2018 încheiat cu .SC ACCENT ART SRL
Zalau pentru suma de 3.849,65 lei cu TVA
Publicare anunț de participare în SEAP (Sistemul electronic de
achiziții publice) nr. SCN1015086, pentru achiziția execuției
lucrărilor, elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea
proiectantului; termen depunere oferte: 25.09.2018
A fost publicat primul comunicat de presă (cu aviz favorabil
nr.079191/26.09.2018)
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7

22 octombrie 2018

8

28 noiembrie 2018

9

21 ianuarie 2019

10

08 februarie 2019

11

06 martie 2019

12

25 aprilie 2019

13

18 martie 2019

14

28 mai 2019

Transmiterea către ADR NV a dosarului achiziției serviciului de
informare și publicitate
A fost depusă Cererea de Rambursare nr.1 în valoare de
71.498,34 lei. A fost rambursată în data de 08 februarie 2019
Semnare contract execuție lucrări, elaborare proiect tehnic și
asistență tehnică din partea proiectantului, contract nr.
3589/21.01.2019 încheiat cu Asocierea SC PAULO‐GEPA
CONSTRUCT SRL și SC OVILUC SRL, pentru suma de 5.799.762,88
lei cu TVA, dintre care:
‐ 243.950,00 lei cu TVA pentru servicii de proiectare
‐ 46.172,00 lei cu TVA pentru servicii de asistență tehnică
‐ 5.509.640, 88 lei cu TVA pentru execuție lucrări
Demararea procedurii de achiziție a serviciului de dirigenție de
șantier – achiziție directă
Transmiterea către ADR NV a dosarului achiziției de execuție
lucrări, elaborare proiect tehnic și asistență tehnică din partea
proiectantului
Semnarea contractului pt. servicii de dirigenție de șantier,
contract nr. 14241/06.03.2019 încheiat cu Chereji Mihai II, Zalău,
pentru suma de 78.246,16 lei fără TVA (prestatorul nu este
plătitor de TVA)
A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul de lucrări cu
proiectare și AT prin care se modifică unele articole ref. la
documentele contractului, respectiv modalități de plată, astfel
încât se poate face plata directă către subcontractantul PREFCON
SRL pentru serviciile de asistență tehnică pentru proiect.
Documentele actului adițional sunt transmise către ADR NV în
data de 24.07.2019
A fost depusă prima cerere de prefinanțare în valoare de
221.000,00 lei
A fost montat panoul temporar (cu avizul favorabil nr.
095488/08.02.2019
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15

13 iunie 2019

16

14 iunie 2019

17

10 iulie 2019

18

18 iulie 2019

19

22 iulie 2019

20

A fost obtinut avizul favorabil pentru Proiectul TehnicS – aviz nr.
110320/13.06.2019
A fost dat ordinul de începere a lucrărilor (termen de execuție 18
luni)
A fost depusă Cererea de Rambursare nr.2 (aferentă cererii de
prefinanțare) în valoare de 200.915,20 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 03.09.2019
A fost depusă a 2‐a cerere de prefinanțare în valoare de
434.393,00 lei
A fost semnat actul adițional nr.2 la contractul de lucrări cu
proiectare și AT prin care se majorează prețul convenit (valoarea
manoperei) ca urmare a modificării legislației. Valoarea
contractului conform actului adițional 2 este de 6.499.888,74 lei
cu TVA, dintre care:
‐ 243.950,00 lei cu TVA pentru servicii de proiectare
‐ 46.172,00 pentru servicii de asistență tehnică
‐ 6.209.766,74 lei cu TVA pentru execuție lucrări
Documentele actului adițional 2 sunt transmise către ADR NV în
data de 12.09.2019

12 septembrie 2019

A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul de dirigenție de
șantier prin care se majorează prețul convenit (proporțional cu
creșterea valorii contractului de execuție lucrări). Valoarea
contractului cf. actului adițional 1 este de 88.189,12 lei fără TVA
(prestatorul nu este plătitor de TVA).
Documentele actului adițional 1 sunt transmise către ADR NV în
data de 12.09.2019
A fost depusă Cererea de Rambursare nr.3 (aferentă cererii de
prefinanțare) în valoare de 252.192,70 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 07.11.2019
Transmiterea către ADR NV a dosarului achiziției serviciului de
dirigenție de șantier
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21

17 septembrie 2019

22

24 septembrie 2019

23

11 noiembrie 2019

24

14 noiembrie 2019

25

19 noiembrie 2019

26

31 octombrie 2019

27

4 decembrie 2019

28

11 decembrie 2019

29

07 ianuarie 2020

A fost depusă a 3‐a cerere de prefinanțare în valoare de
434.393,00 lei
A fost depusă Cererea de Plată nr.1 în valoare de 449.081,33 lei..
Cererea a fost încasată în 29.10.2019
A fost depusă Cererea de Rambursare nr.4 aferentă cererii de
plată 1
A fost depusă Cererea de Rambursare nr.5 (aferentă cererii de
prefinanțare) în valoare de 440.905,78 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 16.12.2019
A fost depusă a 4‐a cerere de prefinanțare în valoare de
434.393,00 lei
A fost depusă Cererea de Plată nr.2 în valoare de 226.669,94 lei.
Cererea a fost încasată în 28.11.2019
A fost semnat actul adițional nr.3 la contractul de lucrări cu
proiectare și AT prin care se majorează valoarea contractului
pentru lucrări suplimentare (diverse și neprevăzute – în urma
evenimentelor meteo extreme). Majorarea este în sumă de
146.475,09 lei cu TVA, astfel valoarea contractului conform
actului adițional 3 este de 6.646.363,83 lei cu TVA.
Documentele actului adițional 3 sunt transmise către ADR NV în
data de 19.02.2020
A fost depusă Cererea de Rambursare nr.6 aferentă cererii de
plată 2
A fost semnat actul adițional nr.2 la contractul de dirigenție de
șantier prin care se majorează prețul convenit (proporțional cu
creșterea valorii contractului de execuție lucrări din ADD3).
Valoarea contractului cf. actului adițional 2 este de 90.269,31 lei
fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA).
Documentele actului adițional 2 sunt transmise către ADR NV în
data de 19.02.2020
A fost semnat actul adițional nr.4 la contractul de lucrări cu
proiectare și AT prin care se menține prețul convenit prin actul
adițional 3.
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30

28 februarie 2020

31

5 martie 2020

32

06 aprilie 2020

33

15 aprilie 2020

34

12 iunie 2020

35

18 iunie 2020

36

23 iunie 2020

Documentele actului adițional 4 sunt transmise către ADR NV în
data de 20.02.2020
A fost depusă Cererea de Rambursare nr.7 (aferentă cererii de
prefinanțare) în valoare de 440.986,36 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 09.04.2020
A fost depusă a 5‐a cerere de prefinanțare în valoare de
434.393,00 lei
A fost semnat actul adițional nr.5 la contractul de lucrări cu
proiectare și AT prin care se majorează valoarea contractului
pentru lucrări suplimentare (diverse și neprevăzute – în urma
evenimentelor meteo extreme). Majorarea este în sumă de
313.920,24 lei cu TVA, astfel valoarea contractului conform
actului adițional 5 este de 6.960.284,07 lei cu TVA.
Documentele actului adițional 5 sunt transmise către ADR NV în
data de 15.04.2020
A fost semnat actul adițional nr.3 la contractul de dirigenție de
șantier prin care se majorează prețul convenit (proporțional cu
creșterea valorii contractului de execuție lucrări din ADD5).
Valoarea contractului cf. actului adițional 3 este de 94.727,50 lei
fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA).
Documentele actului adițional 3 sunt transmise către ADR NV în
data de 15.04.2020
A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul de finanțare
pentru suplimentarea valorii contractului ca urmare a modificării
valorii contractului de execuție lucrări.
A fost depusă Cererea de Plată nr.3 în valoare de 203.626,81 lei..
Cererea a fost încasată în 22.07.2020
A fost depusă Cererea de Rambursare nr.8 (aferentă cererii de
prefinanțare) în valoare de 443.258,16 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 05.08.2020
A fost depusă a 6‐a cerere de prefinanțare în valoare de
1.303.181,00 lei
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37

05 august 2020

38

20 august 2020

A fost depusă Cererea de Rambursare nr.9aferentă cererii de
plată 3
A fost depusă Cererea de Rambursare nr.10 (aferentă cererii de
prefinanțare) în valoare de 888.342,05 lei
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